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తొలిపలుకు 

స్వీయచర్శితలకు సాహిత్య గౌరవం యివ్వడానికి, వాటిగురించి విస్తృత 

పరిశోధనలకు పూనుకోవడానికి విమర్శకులు ఎప్పుడూ వెనుకంజ వేస్తూనే 

వున్నారు. ఈ (ప(కియ పట్ల యిటువంటి ఉదాసీనత వుండకూడదు. (ఫెంచి 

మేధావి ఆందేమారో చెప్పినట్లు 'స్వీయచర్శిత ఒక్కరే సాహితీ (ప(క్రియలు 

అన్నిటికన్న రసవత్తరమైనది". ఈ అభ్మిపాయంతో సగటు సాహితీ విమర్శకులు 

ఎకిభవించక పోవచ్చు. ఈ అసాధారణ విమర్శకులు - చాలా వరకు 

స్వీయచర్శితలను - చార్మితక (_గంథాల దృష్టితో చూసి, గందర గోళానికి 

గురికావడం అలవాటై పోయింది. ఉదాహరణకు రెనివెలక్. అయితే 

స్వియచర్శితల ఆకర్షణాశక్తి, పాఠకులు వాటి ద్వారా పొందే ఆనందానుభూతి 

చార్మితక _గంథాలలోని (పాచిన స్మశానవాటికల జాబితాలు, ఐవరాలు వంటి 

అంశాలతోను, ఒకరిని గురించి మరొకరు (వాసే జీవిత చర్శితలలోని 

“వశేషాంశాల” తోను, పోల్చి చూడదగినది కాదు. రచయిత హృదయాన్ని 

ఒక భావనాకేందంగా రూపొందించే ముఖ్యప్మాతను-స్వీయచరి.తత నిర్వహిస్తుంది. 

ఆ విధంగా జీవాన్ని, శక్తిని సంతరించుకుంటుంది. అందువల్లే ఈ సాహితీ 

(వపకియను ఏ రచయిత అయినా ఒక్కసారి కంట ఎక్కువగా వాయలేదు! 

అదే యిందులోని విశిష్టత కూడా! ఒకవేళ ఎవరైనా స్వీయచర్శితలు ఒకటికి 

మించి (వాస్తే, అవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగానో, లేదా ఒక దానికొకటి 

(వతిబింబంగానో రూపొంది, ఫలితం ఏమీ లేకుండా పోతోంది.స్వీయే చరిత 

ద్వారా వెలువడే సత్యాలే ఎక్కువగా - నిజాయితీని, (పాముఖ్యాన్ని 

కలిగివుంటాయి. అవి వ్యక్తిగతమైన అనుభవాలకు చాలా సన్నిపాతమైనవ, 
అన్న అభి(పాయానికి మనం రావడంలో తప్పు లేదు. “ఒకరి చరితను 
(వాయడానికి తగిన వ్యక్తి - ఆవ్యక్తే ! అని డాక్టర్ జాన్సన్ - ఎందుకు 
చెప్పారో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతోంది. 

“ఊత్తమ చరిత స్వీయచరితే' అన్నది ఆయన అభ్మిపాయం. సాహిత్యంలోని 

వివిధ (ప(కియలలోనూ - రచయిత వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అనుసరించి ఏర్పడే 

మనోస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. (పతిస్పందన - ఆ రచనల్లోని అటువంటి 

'మన్ొస్థితి' వల్లే ఏర్పడుతుంది. ఉన్నతమైన కళాసృష్టి అన్నది - ఒక 
కళాకారుడు తనలోని భావ వైశిష్ట్యాన్ని - తన (షకియ ద్వారా తక్కిన 

వారితో పంచుకోవడం తప్ప - మరేమీ కాదు! “నిజాయితీతో చెప్పే ఏ 



vill తొలిపలుకు 

జీవిత చరిత అయినా ఉత్తమమైనదే' అంటారు కోల్రెల్స్. తన చరితను 

నిజాయితీతో చేప్పాలంకే - అన్నిటికన్నా మించి ఆ వ్యక్తి - స్వతవోగా 

నిరాడంబరత, బిన్నక్యాన్ని కలిగిన వ్యక్తి అయివుండాలి. జీవితంలోని నిజాయితీ 

లాగే, జీవిత చర్మితలోని నిజాయితీకూడా ఆ వ్యక్తి బిన్నత్యాన్ని అనుసరించి 

వచ్చే అంశమే! (పపంచ సాహిత్యంలో - చాలా ఉత్తమమైన స్వీయచర్శితలుగా 

పేరుపొందిన వాటి రచయితలు - సెయింట్ అగస్టీన్, గాధే, రోసూ, 

టాల్స్తాయ్, గాంధీ వంటివారు అన్ని కాలాల్లోనూ - విశిష్టమైన వ్యక్తులుగా 

కీర్తి గడించారు. ఈ కొందరిలోనూ - చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా పేరుపొందిన 

గాధే - “కవిత్వమూ - సత్యమూ అన్న పేరుతో విశిష్టమైన స్వీయచర్శితను 

(వాశారు.స్వీయచరితలలో రచయిత విశిష్టతకు, రచనా విశిష్టతకు మధ్యవున్న 

సంబంధం - తక్కిన సాహితీ (ప(కియలలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. 

“మలయాళంలో చాలా ఉత్తమమైన స్వీయచర్శిత ఎది ? అని అడిగితే, 
అందుకు ఒకేఒక సమాధానం - కె.పె. కేశవమీనన్ రాసిన - 'కళింజకాలంి 

(గడచిన కాలం). “ఎందువల్ల అది ఉత్తమమైనది”? అని ఆ తర్వాత _వపశ్నిస్తే 

చెప్పేవారి మేధాశక్తిని బట్టి, సమాధానాలు పలువిధాలుగా వుంటాయి. అయితే, 

సిసలెన సమాధానం - చాలా సులభంగా చెప్పవచ్చు. ఈ రచయిత 

కేరళీయులందరిలోను - విశేష మానసిక పరిపక్వత, కెన్నత్యం గలవారు” 

అన్నదే ఆ సమాధానం. గాధే స్వియచరితకున్న మకుటాన్ని బట్టి చెప్పాలంటే, 

కేశవమీనన్ స్వీయచర్శితను - "రాజకీయాలూ - సత్యమూ” అని చెప్పవచ్చు. 

ఉన్నతమైన ఉవోలోకపు జీవితాన్ని సూచించడానికి - గాధే 'కవిత్వం” అనే 

మాట _పయోగిస్తే, ఈ నాటి అస్తవ్యస్త సాంఘిక, రాజకీయ కార్యకలాపాలను 

క్రేశవమీనన్ (పసావించడం - “రాజకీయాలు” గా అన్వయించుకోవచ్చు. ఎక్కడ 

చూసినా లంచగొండితనం, చికాకు కలిగించే జీవన విధానం... ఇవి ఈ 

రచనలో _పతిబింబించడం మనం గమనించ వచ్చు. ఒకరు తమ జీవితంలో 

కవిత్వాన్ని, సత్యాన్ని ఒకటిగా చేర్చి జీవించడానికి (పయత్నించడంకన్నా, 

రాజకీయాలను, సత్యాన్నీ ఒకటిగా చేర్చి జీవించడానికి (పయత్నించడం 

 కష్టతరమైనది. అయితే కేశవమీనన్ వల్ల ఆది చాలావరకు సుసాధ్యమైంది! 

ఈ న్యభావమే-కేశవమీనన్ న్వీయచర్యితను ఉత్తవుమైనదిగా 
రూపాందించిందని నేను భావిస్తున్నాను.ఆయన వ్యక్తిగత భిన్నత్వాన్ని 

నిజాయితిగా, సాహితీ పూర్వకంగా ఈ (గంథం _వతిబింబిస్తోంది. అందువల్లే, 

(పపంచంలోని ఉత్తమమైన స్వీయచర్శితల కోవలలోకి ఈ (గంధాన్ని చేర్చి,. 

గౌరవించ తగ్గదిగా వుంది. మన్నించమన్నట్లుగా వుండే ధోరణి, దయనీయమైన 
స్థితి - ఇందులో లేవు. అయితే, సాధికారంగా చెప్పగలిగిన - అణకువ 

నిజాయితీ, సరళత ఈ రచనలో మూర్తీభవించాయి. ఈనాటి రచనల్లో రచయిత 
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- తనను తాను నిలువ వేసుకుని - శిక్తించుకునేటటు వంటి ధోరణి ఎక్కువగా 

వుంది. జీవితసత్యాలను - (వతిఫలించి - చూపేవి, వ్యక్తులు, చేతలు 

కావు. వాళ్ల అంతరంగ భావతరంగాలేనని ఈనాటి రచయితలు విశ్వసిస్తున్నారు. 

ఐతే, ఈ అభ్మిపాయానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకమైన ధోరణి వుండడంకూడా 

మనస్తత్యరీత్యా - సాధ్యమేనన్న సంగతి వాళ్లు (గహించడం లేదు.కేశవమీనన్ 

చేతలు, భావతరంగాలు..... ఈ రెండిటి ద్వారా ఆయన గురించిన సత్యాలను 

ఈ స్వీయచరి(త _పతిబింబించి, చూపుతోంది. ఆయన శెలి, సంఘటనలను 

అభివర్సించిన తీరు, ఆలోచనా సరళి..... ఒక విలక్షణమైన మిశమం. 

పరస్పరవిరుద్ధమైన భావ(పకటన, డొంక తిరుగుడు కాని ఆయన రచనాశెలిని 

- సమకాలీని మలయాళ వచన రచనకు ఉత్తమమైన ఉదాహరణగా, ఆయన 

(పత్వేకాభిమానులు పేర్కొంటారు. 

న్వీయచర్నిత [వాయడానికి రచయిత ఎలాంటి ఇబ్బందులను 

అధిగమించాలి? మొదటిది, క్లుప్తంగా చెప్పాలంకే మతిమరుపు. ఆ తర్వాత- 

తన జీవితంలో అసంతృప్తిని కలిగించిన, సిగ్గుపడేలా చేసిన సంఘటనలను 

- రచన నుంచి తొలగించాలని అనిపించే ఒక విధమైన ఆత్మాభిమానం; 

(వచారధోరణి, అసహజమూ, కృతిమమూ అయిన సౌందర్య దృక్పథం. 

(పసిద్ధ రచయితలైన రోసూ, జార్జిశాండ్, ఆందేబైట్ మున్నగువారు కూడా 

ఇలాంటి లోపాలను అధిగమించడానికి వీలుకాలేదు. ఎంత రచయితలెనా, 

తామూ జీవితంలో ఎదురయే జయాపజయాల్లో పాలుపంచుకునే సాధారణమైన 
వ్యక్తులేనన్న మానసిక పరిపక్వత వాళ్లల్లో ఏర్పడలేదు కాబోలు... వాళ్లు 

నిజానికి వాయలేదు. మాటలతో చితాలను రచించారని చెప్పాలి.కానీ, మీనన్ 

స్వీయచర్శిత సరళమైన అక్షరాలు మ్మాతమే. అది వర్ణచితంకాదు. ఆయన 

ఏం చేసినా, ఎంత కష్టపడినా, తగిన స్థాయిలోనే చేశారు. 

'గడచిన కాలం” సహజంగా, సరళంగా, పరిపూర్ణంగా వుంది. “జీవితం 

నన్ను ఎక్కడికి తీసుకువెళుతోందని తెలియక పోయినప్పటికీ, జీవించాలన్న 

దాహంయింకా తీరలేదు!” _పస్తుతం ఆయనకు ఎనభైఎనిమిది సంవత్సరాలు. 

మలయాళీల మధ్య ఆయన ఒకమేరు పర్వతం. స్మ్నార్తేలా తన ఏడేళ్ల [పాయం 

గురించి (పామాణికంగా చెప్పడానికి మీనన్ సిద్ధం కాలేదు. కారణం ఆ 

వయసులో జరిగిన సంఘటనల గురించి ఇతమిత్ధంగా ఆయనకు తెలిసి 

వుండదు. ఆయితే వపదహేడవ సంవత్సరం నుంచి డెభెయవ సంవత్సరం 

వరకూ ఆయనకు గట్టిగా తెలుసు. అందువల్లే ఆ వయసులో 'ఎక్కడికి.... 
ఎలాంటి (పాంతానికి వెల్లినా సరే నేను టికెట్ కొనక తప్పలేదు" అని 

ఆయన చెప్పగలరు. జీవితం అన్నది తెలియని ఊరికి వెళ్లే పయాణం 

అయివుండవచ్చు.కానీ జీవిత నౌక ఆయనకు తెలియని దేమీకాదు. క్లుప్తంగా 
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ఇదే ఆయన చేసిన జీవన సిద్ధాంతం. స్మార్తే మాటల్లో టికెట్ లేని పయాణిీకుని 

సిద్ధాంతం' లా దీనిని తీసుకోవచ్చు! 

మనదేశ స్వాతం్యత్య సిద్ధికి పూర్వం కేరళలో ఏర్పడిన జాతీయోద్యమంతో 
ముడివడిన జీవితం - కేశవమినన్ది. స్వాతం్యత్యం లభించింది. కాని 

(వజాజీవితం ఎలావుంది? ఎక్కడ చూసినా లంచగొండితనమే కనిపిస్తున్న 
కేరళ _వజాజీవికాన్ని క్షాళన చేసే కృషిజరగాలని మీనన్ ఆశించారు. ఆ 

ఉత్సాహం నాయకులలో కలగడానికి ఆయన ఎంతగానో దోహదం చేశారు. 

అది ఎన్నటికి మరుపురాని కృషి! ఆ కృషి ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. అందువల్లే, 
ఆయన తాంభైలోకి అడుగు పెడుతున్నా, ఈనాటికీ, శరీరంలోని ఎటువంటి 
లోపాన్ని అయినా అధిగమించగల మానసిక దృఢత్వానికి ఉదాహరణగా 

నిలబడగలిగారు. ఇటువంటి దృఢమైన మనసుగల వ్యక్తి పక్షపాత రహితంగా, 

ఆ మాటకొస్తే ఎంతో సునాయాసంగా తన గతాన్ని అవలోకించి, ఆ పాత 

సంఘటనలను ఎక్కువ తక్కువలు లేకుండా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడానికి 

ముందుకు రావడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. “గడచిన కాలం” అని స్వీయచర్శితకు 

_మకుటాన్ని వుంచడంలోని అర్థం - 'జీవితం అంతా ముగిసిపోయింది” అని 

కాదు. ఆయనకు ఇవాళ - ఒక వర్తమాన కాలం, ఎదురుచూడడానికి ఓ 

భవిష్యక్కాలం వున్నాయి - అన్నదే! పాఠశాలలో తను తక్కువమార్కులు 

తెచ్చుకున్న విషయాన్ని దాచకుండా అంగీకరించడం; విదేశరాయబారిగా తను 

రాణించలేకపోయానని వినయంగా చెప్పడం; తను దేశాన్ని వదిలి వెళ్లడానికి 
కారణంగా వున్న వరినృతుల్ని ఎడవురచి చెప్పడం, జపాను వారి 

దుష్కృత్యాలను వివరించడం; శక్తివంతమైన (పభుత్యవ్యతిరేకతను లెక్క 
చెయ్యకుండా, తన ఆత్మగౌరవాన్ని, స్వేచ్చను కాపాడుకోవడానికి చేసిన 

పోరాటాన్ని వివరించడం... వంటి సందర్భాలలో - ఆయన మానసిక పరిపక్యత, 

మేధాశక్తి, పసిపాప మనస్తత్వం - బెన్నత్యం...... రకరకాల రూపాల్లో మనకు 

అర్థమవుతుంది. 

ఈనాటి మలయాళీలలో స్వీయచర్శిత రాయడానికి అన్ని విధాలుగా ఎన్నో 

అర్హతలు కలిగినవారు కేశవమీనన్. చిన్నతనం నుంచే మహాపురుషుల 

జీవితాలు ఆయనను ఆకర్షించాయి. ఆయన రచనల్లో ఎక్కువభాగం - 

జీవిత చర్మితలే. రచనా వ్యాసంగం ఆరంభించిన తాలి రోజుల్లోనే - ఆయన 

- లజ్పత్రాయ్, గోఖలే, తిలక్, గాంధీవంటి స్యాతంత్యోద్యమ నాయకుల 

చర్మితలను (వాశారు. ఆ తర్వాత “సమకాలీన భారత నిర్మాతలు అన్న 

మకుటంతో జాతీయ నాయకులు అందరి గురించి ఒక బృహా(గధ్గంధాన్ని 

రచించారు. 

ఈ జీవిత చరితలు (వాయడంతోపాకే, స్వీయచర్శిత రచయితగానూ 
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ఆయన రాణించసాగారు. అందుకు ఆరంభంగా - రూపొందిన రచన “విదేశీ 

విశేషాలు”. ఆ పుస్తకంలో ఆయన తన ఐరోపా పర్యటనను వివరించారు. 

(ఈ పర్యటన 1912లో చేశారు. పుస్తకం 1916లో వెలువడింది) కాల్యకమేణా 
ఆయన రచనల్లో కనిపించిన విశిష్టతన -ఈ పుస్తక సూచిస్తుంది. అప్పటినుంచే, 

ఆయన చేసిన రచనల్లో స్వీయచర్శిత ధోరణి కనిపించింది. అదే ఆ తర్వాత 
కొనసాగింది. ఆ ధోరణి కొన్ని ఉత్తమ 'సింవోవలోకని (గంధాలు ఆయన 

రాయడానికి దోహదం చేసింది. కేరళహైందవ దేవాలయాల్లో ఎంతోకాలంగా 

వున్న అస్పృశ్యతను వ్యతిరేకిస్తూ, 1924 తో _పారంభించిన వెక్కం సత్యాగహోనికి 
సంబంధించిన ఏవరణ “బంధనత్తిల్నిణ్లు” (బంధనాలు వదలి...) రెండవ 

(పపంచ యుద్ధకాలంలో మలేసియాలో జపాన్ వారి వద్ద ఆయన పొందిన 

భయంకర అనుభవాలను సూక్ష్మంగా వివరిస్తుంది. ఆయన రచించిన 'భూతవుం- 

భావియం” (నిన్నా-రేవు). 'జీవిత సిందగళ్' (జీవికానుభవాలు) అన్నపేరుతో 
మరో రచన ఆయన బహుముఖ (పజ్జ్ఞలను, రంగురంగుల జీవితాన్ని, 

ఆలోచనల్ని, జ్ఞాపకాలను, (పతివింబిస్తూంది. స్వీయచర్శిత “గడచిన కాలం” 

(కళింజ కాలమ్) కు ఈ రచనలన్ని చక్కని రిహర్పల్స్ అయ్యాయి. అందువల్లే 

వరుస _కమంలో జీవితంలోని వివిధ ఘట్టాలు. ఇతరుల జీవిత చర్మితలు 

రచనల రూపంలో వెలువడినా, కొనమెరుపుగా వాటి అన్నిటికి ముకాయింపుగా 

రూపొందింది. 'గడచినకాలం'. జీవనపోరాటంలో, విరామ మెరుగని కష్టజీవిలో 

తప్పని సరిగాకనిపించే ఒక విధమైన వరిణతి, పరిపక్వత - ఈ _గంథంలో 

(పతిఫలిసాయి. జాతీయస్థాయిలో, సాహిత్య అకాడమీ బహుమతిని ఈ 

(గంథానికి యిచ్చి, గౌరవించడంలో ఆశ్చర్యమేమి లేదు. రచయిత బెన్నత్యం, 

విషయ (పాధాన్యం, శైలి, రచనా వైశిష్ట్రం మొదలైన వివిధ కోణాలనుంచి 
ఈ రచనను వరిశీలించి స్వీయచర్శితల కోవలో దీనికి ఇంతకుముందే 

ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఎక్కగీవంగా కల్పించారు విమర్శకులు. 

కేశవమీనన్ స్వీయచర్శితలోని (పత్యేకత ఎమిటంకే, అది మలయాళంలోని 

ఇతర స్వీయచర్శితలను అన్నిటినీ కూడా అతి సాధారణమైనవిగా కనిపించేలా 
చేస్తొంది! మలయాళంలో చర్మిత (గంధాలు చాలా వున్నప్పటికీ, స్వీయచర్శితలు 

ఎక్కువగా లేవు. స్వీయచర్శిత రచనకు అవసరమైన విశిష్టతలు గల వ్యక్తుల 

సంఖ్య చాలా తక్కువ కావడం యిందుకు కారణం కావచ్చు. ఉన్న ఆ 

కొద్ది స్వీయచరితలలోనూ-రచయితలు, సాహిత్యం, రాజకీయాలు, సాంఘీక 

సేవ మొదలైన వివిధ శాఖల్లో తాము _వముఖంగా చేసిన కృషినీ, ఆయా 
రంగాల్లో తను ముదను _పతిబింబించారు. మరో అంశం - స్వీయచరిత 

(వాయడానికి ముందంజవెయ్యని విశిష్ట వ్యక్తుల జాబితాకూడా పెద్దదిగానే 

కనిపిస్తున్నది. కుమరన్ అసాన్, వళ్యలతోల్, ఉళూర్ ఎన్. పరమేశ్వర 
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అయ్యర్, వట్టంథాను పిళ్లై, కె. కేళప్పన్, ఆర్ శంకర్ మున్నగువారిని 
ఆ జాబితాలో పేర్కొనాలి. రచయితల్లో - కృష్ణపిళై, బి.కె. నారాయణ పిళ్లై 

స్యీయచర్శితలు రాశారు. ఒకరి రచనలో వ్యంగ్యం, మరొకరి రచనలో నిశితమైన 

ఉద్వేగం - (పతిఫలిస్తూ, అవి విశిష్టతను సంతరించుకున్నాయి. జోసఫ్ 

ముందాచేరి, బి. కేశవదేవ్ వంటి ఆధునిక సాపాతీకర్తలు ఈ (షుక్రియలో 

తమ సమర్థతను నిరూపించారు. ఇదేవిధంగా - రాజకియ [వముఖులు 

సి. కేశవన్, సర్దార్ కె.ఎమ్. పణిక్కర్లు కూడా స్వీయచరితల రచనలో 

తమ (పత్యేకతను (పతిబింబింపజేశారు. అయితే, వీటన్నిటిలోనూ కేశవమీనన్ 

స్వీయచర్శిత ఉత్తమ మైనదనడంలో అభ్మిపాయభఖేదానికి స్థానమే లేదు! 
జీవితచరితను ఉదాత్తంగా రాయడం, ఉదాత్తంగా జీవించడం కన్నా కష్టమైన 

పని అని చెప్పడం కద్దు. అయితే, నిజంగా విశిష్టమైన జీవితాన్ని అనుభవించిన 

వ్యక్తి, తప్పకుండా ఉన్నతమైన స్వీయచర్శిత (వాయగలరు. రచనావివిష్టత 

అన్నది (వాసేవారి జీవిత బిన్నక్యాన్ని అనుసరించి ఎర్పడుతుందనే (పాథమిక 
సత్యానికి ఒక ఉదావారణగా “గడచిన కాలం” (కళింజ కాలమ్) భాసిస్తున్నది. 

-ఆచార్య సుకుమార్ అళిక్కోడీ 
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సాయం(తం ఐదు కావస్తోంది పలక, పుస్తకాలు పట్టుకుని, బడిగంట 

ఎప్పుడు (_మోగుతుందా అని విల్లలు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ 

కూర్చున్నారు. 

మరచి. పోలేని రోజు అది! నేలమీద కూర్చుని, ఇసుక మీద అక్షరాలు 

రాసి, చదువుకునే దశ నుంచి బెంచి మీద కూర్చుని చదువు నేర్చుకునే దశకు 

ఎదిగిన రోజులు మరి! ఆ “అభివృద్ధి నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. 

నేలమీద. నుంచి బెంచి మీదకి “ఎదిగి” పోవడంతో, ఇంతకాలం ఇసుకలో 
(వేలు అరిగి పోయేలా రాసినమేము, ఇకనుంచి పలక మీద బలపంతో 

రాస్తామన్న మాట! | 

చేతిలో కొత్తపలక, బలపం వున్నాయి. ఆ ఉత్సాహం గురించి వెరే 

చెప్పాలా? బడిగంట మోగింది. ఒక్కుమ్మడిగా పిల్లలు ఒకరి నొకరు 

తోసుకుంటూ, సంతోషంగా కేకలు పెడుతూ, కబుర్లు చెప్పు కుంటూ బళ్ళోంచి 

బయటకు పరుగులు తీశారు. _పధానోపాధ్యాయులు గోవిందమీనన్ గారు "గోల 

బెయ్యకండ[రా.... అని ఎన్నోసార్లు చెబుతారు. కాని ఏం (పయోజనం? 

పిల్లలు ఆ మాటల్ని లెక్కచేస్తే కదా! 

బెంచి మీద కూర్చున్న విశేషం గురించి, దారి పొడుగునా మితులతో 

గొప్పలు చెప్పు కుంటూ, నా కొత్త వలకను, బలపాన్ని పదేపదే చూపుతూ 

ఇంటికి వచ్చాను. 

ఆ బెంచి మీద కూర్చున్న విశేషం గురించి ఆ రోజు మా అమ్మతో 

ఎన్నిసార్లు చెప్పానో... మా అమ్మను మీనాక్షి నేత్యార్ అని పిలిచే వాళ్లు 

నేను సంబర వడుతూ చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మా అమ్మ చాలా సంతోషంగా 

విన్నది. నేనలా గారాబంతో, మారాంచేస్తూ, మరోపక్క గంతులు వేస్తూ, కొత్త 

క్లాసు విశేషాలు చెబుతూ వుంటే, మా తాత (అమ్మగారి నాన్న) చేతిక్కరను 

వూపుతూ, నవ్విన దృశ్యం ఇంకానా స్మృతి పథంలో అలాగే వుంది! 

గుండని ముఖం, బట్టతలతో, ఎత్తుగా, లావుగా వుండేవారు మా తాత. 

అప్పటి మా తాత గారి రూపం ఇంకా నా కళ్లల్లో మెదులుతూనే వుంది. నేను 

వయసులో పెరిగి, పరిపక్వత పొందాకే, ఆయన విశాల దృక్పథాన్ని, 
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(పేమతత్వాన్ని గొప్పతనాన్ని (గహించగలిగాను. కష్టాలలో వున్నవారిని 

ఆదుకోవడానికి ఆయన ఎప్పు డూ సిద్ధంగా వుండేవాడు. “లేదు' అన్నమాట 

ఆయనకు తెలియదు. తన శక్తికి మించి ఇతరులకి. సహాయం చెయ్యడంతో, 

ఆయన అప్పు లపాలై పోయారు. ఆయనకాలం అలాగే గడిచింది! 

ఇవాళ్టితరం వారు ఆనాటి సాంఘికస్థితిని, ఆ (కమకిక్షణను, అలవాట్లను 

అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఊహించి తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమే! 

పాల్ఘాట్ రాజవంశే పరంపరలో పుట్టిన మా తాతగారు ఒక యువరాజు. 

ఆయన మాటల్లోను, నడతలోను వంశపారంపర్యంగా వచ్చే రాజనం కనిపించేది. 

“మేమిలా భావిస్తున్నాము. మా అభ్మిపాయం ఇది” అనే పద్ధతిలో, 'రాజాల 

భాష లోనే మాట్లాడేవారు. తనతో ఇతరులు మాట్లాడేటప్పు డు వాళ్లుకూడా 

తప్పకుండా అటువంటి గౌరవ్యపదమైన భాషను ఉపయోగించాలని మరీమరీ 

బెప్పేవారు. 

ఉదయాన్నే స్నానం చేసి, నుదుట బొట్టుపెట్టుకుని, గుడినుంచి పూజారి 

తీసుకువచ్చే (పసాదం స్వీకరించి, ఆపూట - దానధర్మాలు చెయ్యకుండా, 

ఆయన (పొద్దుటి భోజనం తీసుకునేవారుకారు. క్షవరం చేసుకున్న రోజున 

ఆయన సరన్సుకు వెల్లి స్నానం చేసేవారు. “తంబిరాన్' (యజమాని), అంటే 
మా తాతగారు స్నానం చెయ్యడానికి ఆ సరన్సుకు రానున్నారని తెలియగానే, 

ఆ దరిదాపుల్లో ఎవరూ వుండేవారు కాదు. కత్తి, డాలు పట్టుకుని ఇద్దరు 

అంగరక్షకులు ముందు నడుస్తూ, అప్పు డప్పు డు చాలా దూరం ఎనిపించేలా 

...ఆ ...హో అని నినాదాలు చేసేవాళ్లు. తంబిరాన్ వెనుక ఒక సేవకుడు 

ఓ తాటాకుల గొడుగును పట్టుకుని నడిచేవాడు. ఆయన స్నానానికి 

సరస్సుకు వెళ్లడం, స్నానం చేసి తిరిగి రావడం చూడడానికి జనం వరునగా 

నిలబడేవారు. 

క్షవరానికి కూర్చోవడానికి ముందు - ఆయన క్రురకుడికి తాంబూలం 

సమర్పించడం వాడుక. అతను చేతిలో కత్తిపట్టుకుని తన ముందు కాస్సేపు 

కూర్చోవాలి కాబట్టి, అతన్ని సంతోషపరచడం సముచితమన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ 

వాడుక ఆరంభమైంది కాబోలు! 

ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారో లేదా రెండుసార్లో ఏదైనా ముఖ్యమైన 

కారణం వుంటేనే, తంబిరాన్ - ఆలతూరుకో, పాలఘాట్కో (పయాణం 

చేసేవారు. మా ఇల్లు పాల్ఘాట్కు నైరుతిదిశగా ఇరవైమైళ్ల దూరంలో తరూర్ 
(గామంలో వుండేది. నేను అక్కడే పుట్టాను. 

తాతగారి పయాణం నిర్ణయం అయిందంటే, ఎన్నో రోజులకు ముందే 

పయాణానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు (_పారంభం అవుతాయి. యుద్దంలో 
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ఉపయోగపడేపలురకాల ఆయుధాలు అక్కడ వుండేవి. ఆ ఆయుధాలకు 

తుడిచి, శుభం చెయ్యడానికి మనుషులు వచ్చేవారు. కత్తి, డాలు, తుపాకి, 

ఈటె, శూలం, గొడ్డలి మొదలైన ఆయుధాలను - గదులలో వాటి వాటి స్థానాల్లో 
తగిలించి వుంచేవారు. ముఖ్యమైన కొన్ని సందర్భాలలోనే వాటిని వెలుపలికి 

తీసేవారు. బోయీలు వచ్చి పల్లకిని శుభం చేసేవారు. పణిక్కర్ 
(జ్యోతిష్కుడు) వచ్చి, (పయాణానికి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించేవారు. 

తంబిరాన్ పయాణం, ఆ వూరేగింపు బయలుదేరడం, చూడడానికి 

చుట్టుపక్కల నుంచీ జనం వచ్చేవారు. ఆ య్యాతావధానమే చూడచక్కని ఒక 

దృశ్యం! 

భటులందరూ - తగిన దుస్తులు ధరించి, ఆయుధాలు పట్టుకుని వరునగా 
నిలబడేవారు. పల్లకి ముందూ, వెనుకా వాళ్లలా నిలబడి వుంటే, పల్లకికి రెండు 

వెపులా ఇద్దరు వెండిపూతగల దుడ్గుకరలు పట్టుకుని వుండేవారు. 
తమలపాకుల పెట్ట, కూజా చెంబులతో నీళ్లు పట్టుకుని సేవకులు పల్లకి 

వెంట నడిచివచ్చేవాళ్లు. 

అందరూ తమ తమ స్థానాలలో నిలబడి, (పయాణానికి సిద్దంకాగానే, 

శకునం చూసేవాళ్లు, అప్పుడు... విలువైన పట్టుసంచి, నడుముకుపైన 

ఉత్తరీయం, పాదాలకు ఖరీదైన పాదరక్షలు... వక్షం మీద 

సువర్ణహారాలు ధగధగా మెరుస్తూ వుంటే, తంబిరాన్ వెలుపలికి వచ్చి 

దర్శనం యిచ్చేవారు. పల్లకి ఎక్కడానికి ముందు, రెండు చేతులు 

వెనక్కికట్టుకుని, ఒకసారి అలా సెివకులను, భటులను-చూసి, దీవిగా 

తలపంకించేవారు. ఇక, వూరేగింపు బయలుదేరవలసిందే! 

పల్లకి ముందు నడిచే భ(టాజుల (పశంసావాక్యాలు, బోయీలవూత 

పదాలు, సేవకులు చేసేహడావిడి .... ఇవి చాలాదూరం వినబడేవి. 

'తంబిరాన్ రాజుల ధోరణిలోనే అతిధులకు ఉపచారం చేసేవారు. ఎవరు 
వెళ్లినా విమాతం లోటు చూపకుండా; తాంబూలం యిచ్చేవారు. అయితే, 

తాంబూలం యిచ్చేధోరణిలో కొన్ని భేదాలు వుండేవి. కొందరికి చేతితోనే 

తాంబూలం తీసి యిచ్చేవారు. కొందరికి తామే స్వయంగా - తాంబూలం 

పెట్టిలోంచి, తమలపాకులు. వక్కలు తీసి యిచ్చేవారు. మరికొందరినైతే, 

లోపలికి ఆహ్వానించి, చాపమీద కూర్చోబెట్టి, తాంబులంపెట్టెను వారి ముందు 

వుంచి, తాంబూలం స్వీకరించమని మనవి చేసేవారు. 

(బాహ్మణులకు తప్ప - వేరెవర్తికైనాగాని, తంబిరాన్ ముందు తాంబూలం 

వేసుకునే అలవాటులేదు. సంపదాయాలను నియమనిష్టలతో అనుసరించే 

బ్రాహ్మణులను ఆహ్వానించి, మర్యాదలు చేసి, వారికి దానం చేయడంలో 
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తంబిరాన్ ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబరచేవారు. ఆయన సంస్థానానికి చెందిన ఒక 

ఉచిత వసతి గృహం కూడా ఆ (ప్రాంతంలో వుండేది. ఆనాటి పాల్ఘాట్ 

రాచరికపు కుటుంబాలను 'వీఠాలు'గా వ్యవహరించడం పరిపాటి. ([బాహ్మణ 

బాటసారులు - ఆ వసతిగృహంలో రెండుపూటలు బన చేసి, భోజనం 

' చెయ్యవచ్చు. రాతి బనచేస్తే, భోజనం తర్వాత తాంబూలంతో పాటు, చాప, 

దిండు కూడా వాళ్లకు యివ్వడం అలవాటు. ఇలాంటి వసతిగృవోలను ఆనాటి 

సంపన్నులు పలుపాంతాలలో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ సౌకర్యాలు పై 

జాతులని చెప్పబడ్డ వారికి పరిమితం చేయడం జరిగింది. వాళ్లలో పండితులు, 

శాస్తాలలో ఆరితేరిన వజ్ఞాలు వుండేవారు. మా తాతగారు అప్పు డప్పు డు 

వాళ్లతో చర్చలు జరుపుతూ ఆనందించేవారు. వాళ్లు కథలు, పురాణాలు అవి 

వివరంగా చెబుతూ వుంటే, ఎని సంతోషించేవారు. 

మా తాతగారికి కథలు చెప్పే సామర్థ్యం .బాగా వుండేది. పతి కథా 

రసవత్తరంగా చెప్పేవారు. అందువల్ల (పతిరోజూ నేను, అక్కయ్య - రాతి 

భోజనాలు చేశాక, ఆయన దగ్గరికి కథలు వినడానికి వెళ్లేవాళ్లం. 

కథముగిసేముందు తాతయ్య మీద కాళ్తుజాపుకుని నేను న్మిదపోయే వాణ్ణి. 

ఎంతో (పేమగా ఆ రెండు చేతులూ నా తలని స్పృశించే ఆ అనురాగాన్ని 

అసుభవించకుండా నేను నిదించిన రోజులు చాలా తక్కువ. 

బడిలో ఉపాధ్యాయుని వద్ద మేము దెబ్బలు తిన్నా, యితర కురాళ్లు నా 

పెన్సిలు లాక్కున్నా మా తాతయ్య దగ్గరకు పరుగెత్తుకు వచ్చేవాణ్ణి. నాకు 

ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా మా తాతయ్య దగ్గరకు వచ్చానంటే అది తాలగేదారి 

వుంటుందన్న నమ్మకం నా లేత హృదయంలో వేళ్లూని వుండేది నాకు. ఎలాంటి 

చేష్టలు చేసినా ఆయన ఎప్పుడు ఏమి చేయరని అనుకునేవాణ్ణి. 

భరించలేనంతగా నేను వసిగించినప్పటికి కూడ ఆయన "నిన్ను కొడతాను 

చూడు ఒక రోజు" అనే తిట్టేవారు. అయితే నన్ను కొట్టకుండానే ఆయన కాలం 

గడిచిపోయింది. 

మరణ విషాదాన్ని నేను మొట్టమొదటిసారిగా అప్పు డే [గపాంచాను. నా 

కంటిపాపలాంటి (పియమైన తాతగారిని పట్టుగుడ్డతో కప్పి చితిమీద 

నిప్పంటించినప్పుడు ఆ దృశ్యం చూడలేక నేను వలపించాను. 

చితిరగిలినప్పు డు, నన్ను ఎన్నోసార్లు _పేమతో కౌగలించుకున్న ఆ చేతులు 

కాలిపడడం, ఎప్పుడూ నాకు అండనూ, ఆదరణను యిచ్చిన వక్షం 

కాలిబూడిద కావడం సహించలేక నా లేత హృదయం రోదించింది. నా 

ప్రియమైన తాతయ్యను యికచూడలేను కదా అన్న విషాదం ఏర్పడింది. 

మిగతా వాళ్లందరూ నన్ను ఓదార్చడానికి _పయత్నించినప్పటికీ తాతయ్యతో 
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కలిసి తిరిగిన స్థలాలన్ని బోసిగా అనిపించినప్పు డు నాకు తెలియకుండానే 

దుఃఖం ముంచుకువచ్చేది. 

"తాత స్వర్గంలో వున్నారు. ఆయన పావపుణ్యాలు దేవుడు లెక్క 
చూస్తూవుంటాడు' అని కొందరు నాతో చెప్పినప్పుడు వాళ్లతో, "మా తాతయ్య 

- ఒక్క పాపం కూడా చెయ్యనివాడు అని గట్టిగా అరిచి చెప్పాను. రత్నాలు 

పొదిగిన బంగారు కిరీటం, బంగారు హారాలు, పట్టు పీతాంబరాలు ధరించి 

ఉన్నతమైన ఆననంలో కూర్చున్న ఒక దివ్య స్వరూపాన్ని; స్నానం చేని, 

నుదుట _ బొట్టుపెట్టుకుని చేతులు కట్టుకుని శాంతం, వినయం 

రూపుదాల్చినట్లు నిలబడ్డ మా తాతయ్యను నా లేత హృదయం ఊహల్లో 

చూసేది. 

మా అమ్మమ్మ నెరిసిన జుట్టు, విబూది మీద కుంకుమ తిలకంతో 
వేకువజామున ఏట్లో స్నానంచేసి రావటం కాస్త దూరం నుంచే కనుక్కోవచ్చు. 
మామ్మ స్నానం చెయ్యడానికి వెళ్లినప్పు డు నన్నుకూడా తీసుకువెళ్లేది. స్నానం 
చేసి తిరిగివచ్చేపు డు ఎటిగట్టున ఉన్న పెద్ద మరి వృక్షానికి (పదక్తిణలు 

చేసేది. 

“కాశి విశ్వనాధా! హిమ్మాదినాథా! అనాధరక్షకా!" అని ప్రార్థించి మృరిచెట్టు 

వద్దనుంచి యింటికి చేరేవాళ్లం. మామ్మగారి బూది పెట్టి తోనేను ఆమె వెంట 
నడిచేవాణ్ణి. దారిలో ఎవరైనా సెరుమరై జాతి (అంటరాని) వాళ్లని చూస్తే 
దూరంగా తొలగిపామ్మని గట్టిగా కేకవేసేది. అయితే వాళ్లకే ఆమె, తలంటు 
కోడానికి నూనె, ధరించడానికి దుస్తులు, తమలపాకులు, (పేమతో యిచ్చేది. 
మామ్మగారి మందుల పెట్టలో ఎప్పు డూ సిద్ధంగా మామూలు రోగాలకు 
కావలసిన మందులు వుండేవి. ఆ రోజుల్లో వైద్యులను వెతుక్కుని వెళ్లేవాళ్లు 
చాలా తక్కువ. మా ఇంట్లోనే కాదు. ఇరుగుపొరుగు వారికి కావలసినప్పు డల్లా 
ఆ మందులు, వాటితో పాటు సలహాలు అందజేసి సహవాయపడేది. అయితే 
మామ్మకు కోపం వచ్చిందంకే ఆమె కఠినమైన పదజాలం కూడా విని 
తీరాల్సిందే. ఆమెకు కోపం వచ్చినప్పు డు' పెట్టు చివాట్లు వినేవాళ్లు భరించలేని 
విధంగా వుంటాయి. 

మామ్మకు ఇద్దరు పిల్లలు. మా అమ్మకన్న ఎన్నో సంవత్సరాలు పెద్దవాడైన 
అప్పు కుట్టి మేనన్ తర్వాత మా మామ్మ పదకొండు మందిని కన్నరట. 
అయితే ఆ బిడ్డలందరూ పుట్టిన _ కొన్నాళ్లల్లోనే చనిపోయారు. 
నలభై ఎళ్లువచ్చినా కూడా మరోబిడ్డ లేదే అన్న కొరత మామ్మకు ఉండేది. 
అందువల్ల ఆలోటు తీరడానికి పలువధాలెన (పాయక్సితాలు, ప్రార్థనలు, 
దివ్యక్షేతాల సందర్శన చేసిం తర్వాత నలభై రెండేళ్ల పాయంలో మా అమ్మను 
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కన్నదట. కూతురికి ఆనాటికి తగ్గ విద్య నేర్పించారు. మా అమ్మకు చక్కగా 

చదవడం, రాయడం తెలుసు. ఆమె రామాయణం చదువు తున్నప్పుడు 

వినడానికి ఎంతో ఇంవుగా వుండేది. మధురమైన న్వరంతో పాడుతూ, 
వీణకూడా వాయించేది. 

నలుగురైదుగురు నంతానం కలిగాక కూడా మా అమ్మ పాటకి, వీణకి 

ఎలాంటి ఆటంకమూ ఏర్పడలేదు. 

మా అమ్మకు సంగీతం నేర్పించిన పళమనూర్సాము భగవతర్ నాకింకా 
జాపకం వున్నారు. నాకు ఊహతెలిసిన కాలంలో ఆయన మామూలుగా వచ్చి 

పాఠాలు నేర్చింది లేదు. అయినప్పటికీ అప్పు డప్పు డు వచ్చి తన విద్యార్థినిని 

పిలిచి పాడమనేవారు. తను కూడా కలని పాడేవారు. డెబ్రై ఏళ్లు దాటిన 
సాముభగవతర్ నోట్లో నాలుగైదు పళ్లు మ్యాతమే వుండేవి. ఉచ్చారణ, 

కంఠస్వరం సుమారుగానే వుండేవి. అయితే ఆయన అష్టపది 
ఆలపించినప్పు డు భావోద్వేగం ఎక్కువగా వుండేది. ఈ రోజులో కొందరు 

అష్టపదుల్ని కొత్తవిధానంలో పాడుతున్నారు. అవి వినడానికి అంత ఇంపుగా 

లేవు. నాకు అష్టపదుల్ని పాత పద్ధతుల్లో పాడడమే ఇష్టం. 

మా అమ్మ తెల్లవారు జామునలేచి దీపం వెలిగించి. వీణ తీసుకుని 

అష్టపదుల్ని ఆలాపించడం వినడానికి ఇరుగు పారుగు అక్కడికి వచ్చి 

కూర్చునేవారు. 

ఇంటిపనులు సక్రమంగా నెరవేర్చడం లోను పనిమనుషులతో కలిసి 

నడుచుకునే తీరు సున్నితంగా _పవర్తించడంలోను మా అమ్మ స్వభావం తేట 

తెల్లమయ్యేది. వసంత కాలంలో కాయగూరల పాదులకు నీళ్లు పట్టడానికి 

పనిమనుషులతో పాకే ఆమె కూడా వెళ్లేది. ఉదయం పనిమనుషులు ఇల్లు 

ఊడ్చి అలికి శుభం చేసేప్పుడు మా అమ్మ కూడా వాళ్లకు సవాయం చేసేది. 

మా ఇంట్లో చాలాకాలంగా ఒకావిడ వంటపని చూస్తూవుండేది. ఆమెని మేము 
మా ఇంట్లో ఒక మనిషిగానే భావించేవాళ్లం. మా అమ్మ అప్పు డప్పుడు 

వంటగదిలోకి వెళ్లి ఆమెకు సహాయం చేసేది. ఇవరా(తి, జంధ్యాల పౌర్ణమి 

మొదలైన విశేష పర్వదినాల్లో [బాహ్మణులకు దక్షిణ, బియ్యం, కూరగాయలు, 

పప్పులు మొదలైన వస్తువులు ఇవ్వడం అలవాటు. ఆయా రోజులకంటు 

(వత్యేకమైన ఆచారాలు, సంపదాయాలు వుండేఎ. అవన్నీ ఆగిపోకుండా, 

' కాదనకుండా మా అమ్మ నెరవేర్చేది. 

మా అక్కయ్యకు నాకు మధ్య తగవు వచ్చిందంకే మా అమ్మ ఎప్పుడు మా 

అక్కనే తిట్టేది. 
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వాడు ఊరక రబ్బలాటకు రాడు. నువ్వె పోట్లాటకు దిగుతున్నావు' అని 

తిట్టి నన్ను దూరంగా తీసుకువెళ్లేది. నేను ఎప్పుడూ తప్పు చేయ్యని 

వాణ్ణేంకాదు. అయినప్పటికీ మా అమ్మకు నేను ఎప్పు డు తప్పు చెయ్యని వాణ్డే! 

మా మేనమామ అప్పు కుట్టిమేనన్ దాదాపు తన ఏభై ఐదవ ఏట కాశికి 

వెళ్లారు. అక్కడ్నించి ఆయన తిరిగి రాలేదు. అక్కడే ముక్తి పాందాలన్నది 

ఆయన చివరికోరిక. అది నెరవేరింది. 

మా స్వగృహం నుంచి కొద్ది దూరంలో నాన్న కొయ్యపలకలతో ఏర్పరచిన 

చిన్న ఇంట్లో మేము నివసించే వాళ్లం. మా స్వగృహానికి తూర్పువారి ఇల్లు అని 

పేరుండేది. ఈ కుటుంబంలో సభ్యులందరూ చాలా కష్టాల్లోనే కాలం గడిపారు. 

కంచెవేయడానికి, (పహారికట్టడానికి, తవ్వడానికి, కప్పు వేయడానికి ఇంట్లోవాళ్లు 

సవాయవడేవాళ్లు. వాళ్లలో చాలా మందికి చెప్పు కోదగ్గ వృత్తిగానీ, ఉద్యోగం 

గానీ లేదు. అందువల్ల కుటుంబపెద్ద అభిపాయానికి తగ్గట్టుగా 

నడుచుకోవడానికి సిద్దంగా వుండేవారు. కుటుంబ పెద్దకు కూడా యువతరంతో 

కలిసి పని చేయడానికి విసుగనిపించేదికాదు. 

మధ్యాన్నం వరకు కలిసి పనిచేసిన తర్వాత స్నానంచేసి నడుముకు 

చుట్టుకున్న పంచను ఆరవేసి, నడుముకు ఉత్తరీయాన్ని చుట్టుకుని 

భోజనానికి కూర్చునేవారు. మందపాటి గిన్నె ముందు ఆయన కూర్చున్న 

తర్వాత ఆయన చెల్లెలు వడ్డించేది. పెద్దపెద్ద ముద్దలు చేసి ఆయన 

త్వరత్వరగా భుజించేవారు. తాంబూలం వేసుకున్న తర్వాత, గొడుగు తీసుకుని 

బయలుదేరేవారు. కుటుంబ పెద్ద దినసరి చర్య యిది. 

కుటుంబ పెద్ద కుటుంబ సంక్షేమాన్ని, మంచిపేరును, యువతరాన్ని 

జా(గత్తగా కాపాడుతూ వచ్చారు. ఆలయ ఉత్సవాలు, పురం పండుగ 

మొదలైనవే వాళ్ల మూసజీవనానికి భిన్నమైనవి - చెప్పు కోదగ్గవి. 

ఇంట్లో అందరూ ఒక చోట ఉండడం కష్టంగా ఉండడం వల్లే మా తండి గారు 

మాకు ఇల్లు వడిగా కట్టి యిచ్చారు. నా ఈడు వాళ్లతో ఆటలాడుకోడానికి నేను 

ఆ కొయ్యపలకల ఇంటినుంచి స్వగృహానికి వెళ్లేవాణ్ణి. నేను రకరకాల 

ఆటలాడేవాడిని. ఎంతో ఆసక్తితో ఆడే ఆట “మేష్టారు-విల్లలు గల పాఠశాల 

ఆమే! 'కుటుంబపెద్ద-విల్లలు' అనే కుటుంబపు ఆట కూడ మేం తరచు 

ఆడెవాళ్లం. పెద్దలెవరైనా దగ్గరకు వస్తున్నారని తెలియగానే నేను 
పరుగెత్తుకువెళ్లి దాక్కునేవాణ్ణి. కుటుంబ పెద్ద అన్నా మామవరున వచ్చే 

వాళ్లన్నా నాకు. భయం. అయితే ఒక్కమామ దగ్గర మా(తంనాకు భయం 

ఉండేది కాదు. ఆయనే “అబద్ధాలకోరు. మామ! ఆయన్ను చూడగానే అందరం 

చుట్టుముట్టేవాళ్లం. ఆయనకు మేమంటే చాల్మాపేమ. 
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ఆయనకు “అబద్దాలకోరు' అన్న పేరు ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు 

పిల్లలు మా(తమే కాదు పెద్దలు కూడా ఆయన్న అలాగే పిలిచేవారు. 

నాకు ఊహతెలిసిన రోజుల్లో ఆయనకు దాదావు ఏభై ఏళ్లు ఉండచ్చు. 

సన్నగా పొడుగ్గా బట్టతలతో, కుడివైపుకి వాలిన చూపుతో, తమలపాకు వల్ల 

గారకట్టిన పళ్లతో, మోకాళ్లకు పైన కట్టిన పంచతో ఆయన ఉండేవారు. ఒక 
చేత్తో విసిని క్వరపట్టుకుని ఆయన కనిపిస్తే చాలు పిల్లలు పరుగెత్తుకుని వెల్లి 

ఆయన్ను చుట్టుముర్తే వాళ్లు. గడప ఎక్కే లోపల, "ఎక్కడున్నారు 

మామయ్యా కొన్ని రోజులుగా కనిపించడం లేడే మట్” అంటూ వలకరింపులు 

జరిగేవ. ఆయన అలాన్పదో 'కథి చెప్పడం పారంభించేవారు. ఆయన 'కథి 

ను ఇంకా నేను మరచి పోలేదు. 

ఒకరోజు ఆయన - "నేను తిరువెళ్ల కొండకు వెళ్తాను అని 

పారంభించారు. నేను ఆయన మాటలను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాను. 

'తిరుళ్ల కొండనుంచి లకిడికి పోయాను అప్పు డు రైలు బండిలో పాట్లకాయలు 

ఎక్కించారు. ఒక్కొక్కటి పదహారడుగుల పొడవు ఒక అరటి చెట్టు అంత 
లావు. అటువంటి పొట్లకాయలను నేను ఇంతవరకు చూడలేదంటే 

నమ్మండి... 
“అవన్నీ ఎక్కడికి వెళుతున్నాయి మామయ్య అనడిగాడు ఒక క్నురాడు 

'చెబుతావిను. కొచ్చి రాజు పుట్టిన రోజుకు తీసుకు వెడుతున్నారట. నాతో ఓ 
వంటతను చెప్పాడు. అతడు అక్కడికి వెళ్లడం గురించి వని నేను వెళ్లాను. 

ఆవో..... ఆ సందడి ఎందు కడుగుతారు. ఆ....వో..... క్షా. 

తమలపాకులు తీసుకుని తుడిచి, సున్నంపూసి అబద్దాల కోరు మామయ్య 

ఎంతో ఉత్సాహంగా పుట్టిన రోజు విందు గురించి చెప్పసాగాడు. 

“పంక్తిలో వేసిన ఒక్కొక్క ఆకు గేజంక(రకు మూడునాలుగింతలు 
పాడవువుంది. అన్నం అంకు అదే అన్నం. మల్లిపూలు చెడ్దాయనుకో- 

తాళింపులు, పచ్చళ్లు చెప్పడానికి లేదు. ఆ....హా.... అరవైనాలుగు 

రకాలు... ఆ పాల పాయసం వడ్డించారు చూడండి... అది చూడాలా మీరు!" 

మామయ్య మొహం, చేతులూ ఆడిస్తూ ఆ భోజనాన్ని వర్ణించిన ఉత్సాహం 

ఎంతో రనవత్తరంగా వుంది. 'ఒక బావి నిండుగా పాయసం! బావి 

నిం .....డు.....గా! బావి చుట్టు లోపల వెండి రేకుతో కవచం దించారు. 

బావిలోపల వండికవచం. ఆ తర్వాత ఆ బావిలోపల పాయసం తోడి 

పోయ్యడానికి వీలుగా ఒక వెండి ఏ౯. ఆ పని నంబ్యుదీలు చేశోరు. రెండు 

'వెపులా నున్నటి చక్కెరతో దారి తీసి విడిచిన కాలవలోకి పాయసాన్ని పారించి, 

భోజనాలకు ఆకువేసి కూర్చోబెట్టి ఆ పాయసాన్ని అక్కడికి పారించారంటే 
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చూడండి. ఇవన్నీ ఎవరి వల్ల చేయడానికి వీలవుతుంది? మహారాజుల వల్ల 

సాధ్యమవుతుంది. నన్ను కూడా రెందోజులు వుండి పొమ్మన్నారు. అందువల్లే 

రెం్యడోజులు నేను ఇక్కడ లేను!” 

మామయ్య తమలపాకు మడిచి వేసుకున్నాడు. మేము ఆ కథ మిగతా 
వాళ్లకి చెప్పడానికి పరుగెత్తాం. అబద్దాలకోరు. అన్న బిరుదు మా మామయ్య 

కెందుకు వచ్చిందో పాఠకులు ఈ పాటికి గపాంచే వుంటారు. 

(వధానోపాధ్యాయుడు గోవింద మీనన్ రోజు మా ఇంటికి వచ్చేవారు. మా 

తాత గారికి లెక్కలు, ఉత్తరాలు ఆయనే రాసిపెట్టవారు. నడుముకు పంచను 
చుట్టుకుని మళ్లీ ఆ పంచకు ఉత్తరీయం కట్టుకుని, పేనా కత్తి వుండే తాళం 

చెవుల గుత్తితో రెండు చేతులూ కట్టుకుని (పధానోపాధ్యాయుడు తాత దగ్గర 

నిలబడి కాస్సేపు మాట్లాడేవారు. ఉపాధ్యాయుని చూడగానే నేను, నా సోదరి 

లోపలికి పరుగెత్తే వాళ్లం. ఆయన అక్కడినుంచి వెళ్తారాఅని వాకిట్లోంచి తొంగి 

చూసేవాళ్లం. ఉపాధ్యాయుడు తన ఇంటికి వెళ్లడం మేము చూస్తూ అలాగే 

నిలబడే వాళ్లం. ఆయన కొంచెం దూరం వెళ్లగానే 'గోవింద మేష్టారు పుల్లాట్టు 

మీద్, అస్తమిచ్చాల్ దినేదినే అని పాడుకుంటూ పరుగెత్తుతూ ఆటలాడే 

వాళ్లం. ఈ పాట మొదట పాడినవారు ఎవరో నాకు తెలియదు. ఈ పరిహాస 

గీతం గురించి మేష్టారుకు తెలుసా అన్నది తెలియదు. అయితే మేం ఆ పాట 

పాడని రోజులు చాలా అరుదు. ఏటా విజయదశమి రోజున ఉపాధ్యాయులు 

గురుదక్షిణ గురించి ఆయన పాదాలకు మొక్కేవాళ్లం. అలాగే పయాణాలకు 

వెళ్లేప్పు డు కూడా ఆయన ఆశిర్వచనాలు పుచ్చుకునేవాళ్లం. ఓణం, చిత్తిరైవిశు, 

తిరువదురై, దేవాలయ ఉత్సవాలు మొదలైన పండుగదినాలు మేము ఎంతో 

సంతోషంగా గడిపేవాళ్లం. తిరువోణానికి కొన్నిరోజుల ముందు నుంచే 

ఆటపాటలు _పారంభమవుతాయి. పువ్వులుకోసుకు రావడం, మహాబలి బొమ్మ 

చెయ్యడం, ఎల్లుపాట పాడి నాటక రంగాలను సిద్దంచెయ్యడం ఒక్క్క్కట్గా 

చేస్తూవుండేవాళ్లం. ఉత్తరాషాఢ రోజున చారల పంచ, తిరువోణానికి తెల్లటి 

ఇ(స్తపంచ తప్పకుండా కావాలి. 

మా నాన్న గారి పీఠంలో జరిగే విశేష్మకీడా వైభవం అందరి దృష్టిని 

ఆకర్షించింది. పగలు రెండుగంటల (పాంతాన ఒక పెద్ద మైదానంలో ఆ 

కార్య(కమం (ప్రారంభమవుతుంది. ఆ మైదానానికి విశేషకీడా మైదానం అని 

పేరు. 

మైదానంలో దక్షిణ, ఉత్తరస్థలాల్లో ఆటలో పాల్గొనే ఇరుపక్షాల వాళ్లు, 

తూర్పు పడమర వైపుల (పేక్షకులు గుమికూడే వారు. మైదానం మధ్యగా ఒక 

కుర్చీలో పెద్దకూర్చునేవారు. 
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ఈ పండుగ (క్రీడలో పాల్గొనేవారు ఎవరైనా కాస్త నీచంగా మాట్లాడినా, 
(పవర్తించినా వాళ్లను అక్కడినుంచి తరిమి వేయడానికి చేతిలో బెత్తంతో 

కాపలావాళ్లు పెద్ద దగ్గర వుండేవాళ్లు. గుంపు చేరగానే రెండు పక్షాల వాళ్లు 

తను నేర్పును _పదర్శించడం (పారంభిస్తారు. ఒక్కొక్క పక్షంలోని వీరులూ 

నడుంకి పంచ కట్టుకుని నలుగురైదుగురుగా చేరి గట్టిగా కేకలు వేసి పిలుస్తూ 
ముందుకు వెళి ఎదుటి పక్షం వాళ్లని సవాలు చేసి వచ్చేవాళ్లు. ఈ విధంగా 

తమతమ బలాలు చూపి అరుస్తూ గొప్పలు చెప్పు కుంటూ సవాలు చేస్తూ 
ఆటకు కావలసీన వాతావరణాన్ని సృష్టించేవాళ్లు. తర్వాత ఇరుపక్షాల 

వీరుల మధ్య పోటీలు జరిగేవి. 

ఆటజరిగేప్పు డు గౌరవానికి తగ్గ విధంగా కాకుండా ఏదైనా జరిగితే ఆ 

విషయాన్ని అందుకోనమే నియమింపబడ్డ కాపలావాళ్లు చూసుకునేవాళ్లు. ఆ 

విధంగా _పవర్తించిన వారిని వెంటనే ఆటనుంచి బహిష్కరిస్తారు. ఆ రోజులో 

కొట్టి, కొట్టామ మొదలైన సుపనసిద్దులెన ఆటగాళ్లు పోటీల్లో 

పాల్గొంటున్నారంటే ఎక్కువ జనం గుమికూడేవారు. 

కొన్ని సమయాల్లో పోట్లాటలు, అరుపులు ఎక్కువయి అలజడి ఏర్పడేది. 

అటువంటి సందర్భాలలో పెద్ద చేతిలో పేము పట్టుకుని గుంపు మధ్యకి 

జొరబడి పేము ఏసురుతూ నడిచేవాడు పోట్లాట, అరుపులు తగ్గి ఎవరికి 

వారు యధాస్థానాల్లు కూర్చునేవారు. 

ఉత్సవం చివరిరోజున ఆటలలో పాల్గోన్న ఇరుపక్షాల వారికి పెద్ద 

కొత్తపంచ, కండువా బహూకరించేవారు. ఎంత ఉత్సాహం కలిగించే దృశ్యాలు 

అవి! 



విద్యాభ్యాసం 

పాల్ఘాట్ లోనూ, కోళిక్కోడ్ లోనూ 

నా తండి భీమనచ్చన్, పాల్ఘాట్ రాజపరంపరలో 'నడువలెడమ్' 

అన్నకుటుంబానికి చెందినవారు. ఇంచుమించు నూటయాభై మంది 

సభ్యులున్న ఆ ఉమ్మడి కుటుంబం ఆ రోజులలో చాలామంచి స్థితిలో 
వుండేది. మా తండి ఆ కుటుంబంలో మూడో సంతానం. అయినా కుటుంబ 

నిర్వహణా బాధ్యతలను ఆయనే చూసుకునేవారు. మాటకారితనం, 
కార్యనిర్వహణా సామర్థ్యం, మంచి పలుకు బడి వున్న ఆయన పట్ల, కుటుంబ 

సభ్యులే కాకుండా మిగతా వాళ్లుకూడా మంచి గౌరవాభిమానాలు, విశ్వాసం 

చూపేవాళ్లు. 'నడువీలెడమ్' అన్న మా భవంతిలో ముప్పై గదులుండేవి. 

ఉదయం, సాయంకాలం రెండు పూటలా మామూలుగా అందరం చేరి ఎనట్లో 

బియ్యం పోని అన్నం వండే వాళ్లం. తల్లివైపు బంధువులు తమకు కావలసిన 

కూరలు విడిగా చేసుకునే వాళ్లు, ఓణం, విషం, తిరువాదిరై, మొదలైన 
పండుగలకు అయ్యే అదనపు ఖర్చులకు తగ్గట్టు డబ్బు, వస్తువులు తల్లివైపు 

వారికి పంచి ఇచ్చేవాళ్లు. 

వయసుకు వచ్చిన మగపిల్లలకు (పతిసంవత్సరం అవసరానికి తగ్గట్టు ఓ 

మోస్తరు ఖర్చుకు డబ్బులు ఇచ్చే అలవాటు వుండేది. వివాపాతులైతే ఇంకా 

ఎక్కువగా ఖర్చుకు ఇచ్చేవాళ్లు. అవసరాలు తక్కువగా వున్నా ఆ కాలంలో ఈ 

పద్ధతులు చాలా సవ్యంగా జరిగేవి. 

కుటుంబ లెక్కలు చూసె గుమాస్తా కరుప్పనెళుత్తచ్చన్ రోజూ ఉదయం 

వంటకు కావలసిన సరుకుల్ని తీసి ఇచ్చేవారు. మోకాలు [కిందికి ఒక పెద్ద 

అంచు పంచె కట్టుకుని, పైన కండువా కప్పు కుని, చేతిలో కాగితం, కలం 
పట్టుకుని, ముడివేసిన పిలకజుత్తుతో ఎళుత్తచ్చన్ వంట మనిషికి కావలసిన 

సరుకులకు, వాటికయేఖర్చుల వివరాలను తెలియజేయడానికి మానాన్న గారి 

వద్దకు వచ్చి నిలబడేవారు. మా తండి, ఇంటికి ఎవరైన వస్తారా, ఏమైనా 

విశేషం వున్నదా అని విచారించిన తర్వాత, దానికి తగ్గట్టుగా ఎళుత్తచ్చన్ కు 

ఏమేమి కొనవలసిందే, వాటికి అనుమతి ఇచ్చేవారు. 

వంటకి కావలసిన వస్తువులు కొని ఇచ్చిన తర్వాత, ఇళుత్తచ్చన్ 

దక్షిణంవైపు వున్న గాదెల చూరు [కింద - 'వీఠం' లో వున్న పిల్లలకు పాఠాలు 
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బోధించేవారు. పగటిపూట పిల్లలకు రామాయణం చదవడం నేర్పేవారు. ఈ 

పనులన్నిటికి జీతంగా ఎళుత్తచ్చన్ తీసుకునేది ఏడాదికి కొన్ని బస్తాల ధాన్యం. 

బట్టలుతికే చాకలి, క్రురకుడు, మొదలైన వారందరికి _పతియేటా 
ధాన్యాగారం నుంచి రెండుసార్లు లేదా మూడు పర్యాయాలు వడ్లు ఇవ్వడం 

అలవాటు. శాంతి, తృప్తి రాజ్యంచేసిన బంగారుకాలం అది! 

ఆ రోజులలో తరూర్లో ఒక (పాథమిక పాఠశాల మా(తమే వుండేది. 

అక్కడ నాలుగో తరగతి వరకు చదివి, ఆ తర్వాత నేను ఆలత్తూర్ 

బోర్డుమిడిల్ స్కూల్కు చదువుకోవడానికి వెళ్లాను. బడిని దూరం నుంచి 
చూడగానే నా గుండె భయంతో దడదడ లాడేది. ఇల్లువడిచి దూరంగా 

వెళుతున్నారన్న భావమో లేదా ఉపాధ్యాయుల పట్ల వున్న 

భయమో... ఏమో? ఆనాటి (పధానోీపాధ్యాయులు అనంత సుబ్బశాస్తి. 

గళ్. సుబమణ్య అయ్యర్ మా క్లాసు మాస్టారు. విద్యార్థులందరికి ఆయనంటే 
చాలా భయం. గబవ్మానంద స్వామి గా పనిద్దులైన గోవింద మీనన్ మాకు 

సంస్కృతం నేర్పారు. ఆలత్తూర్లో నేను ఆరునెలల పాటు చదువుకున్నాను. 

ఆ తర్వాత పాల్ఘాట్ చేరుకున్నాను. అక్కడ కల్పొత్తి విశ్వనాధ ఆలయం 

సమీపంలో ఉన్న పాఠశాల నిర్వాహకుడిగా పనిచేసే ఒకరి ఇంట్లో వుంటూ 

చదువుకున్నాను. బడి ఇంటికి దగ్గర లోనే వుండేది. పాఠశాల 

(పధానోపాధ్యాయులూ, నిర్వాహకులు అయిన గోపాల అయ్యర్ పిల్లలకు 

చదువు చెప్పడం లోను, తప్పు చేస్తే దండించడంలోనూ పేరు పొందిన వారు. 

చేతిలో బెత్తం లేకుండా ఆయన తరగతికి వచ్చేవారు కాదు. ఆ బెత్తాన్ని 

ఉపయోగించకుండా ఆయన తరగతి నుంచి వెళ్లిందీ లేదు! 

నాకు అప్పు డు పదేళ్ల. 18686 సం!! సెప్టెంబరు ఒకటో తేది నాపుట్టిన 

రోజు. 

ఆ రోజులలో నా సమ వయస్కులైన పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుని ఆనందించే 
అవకాశం నాకు అంతగా ఏర్పడలేదు. వేకువజామున నాలుగు గంటలకు 

ఆలయం ముందు నిలబడి ఒక వ్యక్తి 'హరహారమహదేవ అని గట్టిగా 
అరవడం వనివించేది. ఆ శబ్దం చెవిన పడగానే మొట్టమొదట ఇంటి 
యజమాని నన్ను తట్టి లేపి, ఒక కిరోసిన్ దీపం వెలిగించేవారు. 

తెల్లవారేవరకు నన్ను అక్కడే కూర్చుని చదవమని ఆయన స్నానం చేసి 

పాఠశాల పనులు చూడడానికి వెళ్లేవారు. 
ఆయన వెళ్లిన కొద్దిసేపటి కంతానేను మళ్లిపడుకునే వాణ్ణి! 

"ఆయన రానీ నేను చెబుతాను! దొంగ వెధవా! అసలు నీకు చదవాలని 

బుద్ధివుంటే గదా? బాగా తినడం న్నిద పోవడం.... ఆటలాడడం.... అంతేనా? 

నువ్వెక్కడ బాగుపడతావు? ఆ విశ్వనాధ స్వామి కళ్లు తెరిస్తేనే ఏదైనా!” అంటూ 

ఇంటాయన భార్య బాగా తిట్టిపోసేది. నేను ఏదీ వఐననట్లుగా ముడుచుకుని 
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పడుకునేవాణ్ణి. తెల్లవారగానే ఏట్లో స్నానం చేసి, ఆరున్నరకల్లా బడికి వెళ్లాలి. 

బడిలో చూచి వాత, లెక్కలు చెయ్యడం, పాఠం చదవడం ఆరంభమయ్యేది. ఆ 
రోజుల్లో ఆ తరగతిలో నేను మరో ఇద్దరు, ముగ్గురు పిల్లలేవుండే వాళ్లం. 

మేము ఎవధానోపాధ్యాయుని పత్యేకమైన (శద్ధకు పాతులైన వాళ్లం కూడా! 

ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఇంటికి వచ్చి చద్దిఅన్నం, బెండకాయ కూర తిని 

బడికి వెళ్లే వాణ్ణి! 

బడిలో స్థలం చాలా తక్కువ. ఉపాధ్యాయుల హడావిడి అడుగుల 

చప్పుడు, పిల్లల అరుపులతో.ఎప్పు డూ ఒకే.సందడిగా వుండేది. పాయంకాలం 

బడి నుంచి ఇంటికి వచ్చామంకు ఏల్లోస్నానం చెయ్యకుండా ఇంటి గుమ్మంలోకి 

అడుగుపెట్టడానికి వీలులేదు. స్నానానికి వెళ్లేప్పుడు మాతమే నేనొక 

స్వేచ్చావిహంగాన్ని. దీపం పెట్టాక గుడికి (మొక్కి వచ్చేలోపల నాకు పాఠాలు 
చెప్పడానికి “ట్యూషన్ మాస్తారు' వచ్చేవారు. పాఠశాల నిర్వాహకుడు, ఆయన 
భార్య నేను చేసిన, చెయ్యని తప్పు లన్నటినీ ఆయనకు ఫిర్యాదు చేసేవాళ్లు. 

“ఏమోయ్ సోమరిగాడిదా' అంటూ ఆయన తొడపాశం పెట్టవాడు. నోరుతెరిచి 

ఏడిస్తే ఇంకా దెబ్బలు పడేవి. 

“పంతులూ.... దెబ్బలు తినందే గొడ్డు అయినా అణగదు. అలా ఇవ్వండి. 

ఇస్తేనే దారికి వస్తాడు! ఎప్పు డుచూసినా ఆటలు.... అరుపులు అంటూ 

ఆయనకు మరింత ఉత్సాహం కలిగేట్టు చేసి లోపలికి వెళ్లేవాళ్లు. 

బాధకు ఓర్చుకుని, కన్నీళ్ల నాపుకుని ఎలాగో కష్టపడి చదివేవాణ్ణి. అలా 
కొంత సేపట్లో నా 'ట్యూషన్' చివరి దశకు వస్తుంది. నేను భోజనం 
చేసిపడుకునే వాణ్ణి. 

స్కూలు జీతం, ట్యూషన్ మాస్థారుకి డబ్బు, అంతా ఇంటినుంచి ఎవరైనా 

వచ్చి ఇచ్చేవాళ్లు, పుస్తకాలు, పలక, పెన్సిల్ మొదలైనవీ. ఇంకా ఏదైనా 

కావాలంటే కొనుక్కోడానికి చిల్లర ఖర్చులకు కావలసిన డేబ్బు ఇవ్వడానికి 

'తాండవన్' అన్న ఒక చిన్న వ్యాపారస్తుణ్ణి ఎర్పాటు చేశారు నాన్న, తాండవన్ 

దగ్గర్నుంచి తేలిగ్గా డబ్బురాదు. ఒక్కసారికి నాలుగు సార్లు అడిగితేనే 
అవసరమైన దాంట్లో సగమైనా వస్తుంది. ఒకసారి ఒక రూపాయి ఇచ్చాడు. 

నోట్ పుస్తకం, పెన్సిల్ కొన్నాక రెండణాలు మిగిలాయి. బడి దగ్గర్లో ఒక 

ముసలమ్మ తిను బండారాలు చేసి అమ్మేది. (వతిరోజూ ఆ ముసలమ్మను 

చూస్తూ వెళ్లేవాణ్డి. ఏదైనా కొని తిందామన్నా నా దగ్గర డబ్బులుండేవి కావు. 
చేతిలో రెండణాలు వుండేసరికి, ఆ డబ్బులో కొంత ఖర్చుపెట్టి, నా చిరకాల 

వాంఛితాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఆ రోజు తెగించాను. ఒక అణాకు 

తినుబండారాలు కొన్నాను. గదిలోపల కూర్చుని అన్నిటినీ తినేశాను. 

ముసలమ్మ వద్ద తినుబండారాలు నేను కొని తిన్నవిషయం ఇంటాయన 

భార్య తెలుసుకుంటుందో ఏమో నన్నభయం నాకు లోలోపల లేక పోలేదు. 
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అయినప్పటికీ ఆ మర్నాడు కూడా మిగిలిన ఆ ఒక అణాను ఖర్చు చేశాను. 

మూడోరోజు తినుబండారాలు కొనడానికి చేతిలో డబ్బు లేక పోవడం వల్ల అప్పు 

చేసి తిన్నాను. ఏడెనిమిది రోజులు వరునగా ఆమె దగ్గర అలా అప్పు చేసి, 
అవీ, ఇవీ రోజూ తిన్నాను. అప్పు భారం పదణాలు కావడంతో ముసలమ్మ 

అంతకన్న ఎక్కువగా అప్పు ఇవ్వడానికి ఒప్పు కోలేదు! 

అందువల్ల ఆమె కంటపడడానికి భయపడి మరోదారిలో వెళ్లడం 
(పారంభించాను. నేను కనబడక పోయేసరికి ఆవిడ ఎలాగో నేను వుంటున్న 

చోటు తెలుసుకుని ఆలయ పాఠశాల నిర్వాహకుడి ఇల్లు వెతుక్కుంటూ 

వచ్చింది. ఇక ఆ తర్వాత నేనేమి చెప్పనవసరం లేదు. ముసలమ్మ, ఇంటి 
యజమాని, అతని భార్య నా మీద కురిపించిన తిట్లవాన నన్ను మూగవాడిగా 

చేసింది. నేనేం సమాధానం చెప్పగలను? 
చివరికి తాండవన్ ఈ సంగతి తెలుసుకుని ఆ అప్పు తీర్చాడు. ఇచ్చిన 

తర్వాత ఈ విషయం నాన్నకు వివరంగా రాస్తానని బెదిరించాడు. ఆ అనుభవం 

చాలా దుర్శ్భరమైనది. అప్పు ఇచ్చిన వారినుంచి ఎలాగైనా, ఎప్పు డైనా 

తప్పించుకోలేము అన్న నిజాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా _గహించాను! 

సెలవులకు ఊరెల్లి మా అమ్మతో జరిగిన సంగతంతా వివరంగా చెప్పాను. 

నన్నుపై చదువులు చదివించడానికి కోళిక్కోడకు పంపడానికి నిశ్చయించారు. 
నేను బయలుదేరడానికి ముందురోజే నాన్న కోళిక్కోడలో నేనెలా జ్యాగత్తగా 
చదువుకోవాలో నీతులు చెప్పడం ప్రారంభించారు. కష్టపడి చదువుకోవాలి; 

వృధా ఖర్చులు చేసిధనం వ్యయం చెయ్యకూడదు; తోటి పిల్లలతో పేచీలు, 

తగవులు పెట్టుకోకూడదు; ఉంటున్న చోట ఇతరులకు ఇబ్బంది 

కల్గించేవిధంగా మాట్లాడడం గానీ, నడుచుకోవడంగాని చెయ్యకూడదు; 

మొదలైన వాటి గురించి ఆయన నీతులు చెబుతూవచ్చారు. ఆయన 

మనసులోని _పేమని ఎక్కువగా బయటికి చూపేవారుకారు. అయినా తన 

కొడుకు విద్యాభ్యాసం కోసం ఆయన ఎంతటి త్యాగాన్నయినా చేయడానికి 
సిద్దంగా వున్నారు. 

అతుకు ఉదయం పెట్ట, పడక ఒక కూలి మనిషి మోసుకురాగా, మా 

తండి. గారి కార్యదర్శిగా వుంటున్న వాసుభట్టర్తో కోళిక్కోడుకు 

బయలుదేరాను. అది 18998 సంవత్సరం _పారంభం. 

మా యింటి నుంచి ఏడుమైళ్లదూరంలో వుండేది అక్కడి రైలు స్టేషన్. 

మైదానాలు, పంటపొలాలు, గుట్టలు, నదిపవాహం.... ఆ వాతావరణంలో, ఆ 

దారిపొడవునా వాసుభట్టర్ ఏవేవో పాత కథలు చెబుతూ రావడం వల్ల నడవడం 
కష్టం అనిపించలేదు. మాట్లాడుతూ వచ్చే వాసుభట్టర్ ఒక్కోసారి అలసి 
పోయేవారు. అలవాటున్న దారే కావడం - వలన అతనికి అలసట 

కనిపించలేదు. వాసుభట్టరు కు చదవడం, (వాయడం రాదు. అయినా చాలా 
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గట్టివాడుగా గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి. ఒక్కొక్క కష్టాన్ని ఎదుర్కొని జయించిన 

తీరు, రెతులకు సంబంధించిన సమస్యలను, పరిష్కరించిన సామర్థ్యం, 

చమత్కారం ఆయన మాటలలో తెలిసివచ్చాయి. నోటి ఎక్కాల చ్వారానే 
ఎలాంటి పెద్ద మొత్తాల నైనాసరే కూడికలు, తీసివేతలు వేసి జ్ఞాపకం 

వుంచుకునే అసాధారణమైన సామర్థ్యం ఆయనకు వుండేది. రకరకాల 
మనుషులతో వారివారి స్వభావాలు కనుగుణంగా మాట్లాడటంలోనూ, 

నడుచుకోవడంలోనూ చాకచక్యంగా వుండేవాడు. 

అంతకు ముంధు వేను రైలు పయాణం చేపి వున్నప్పటికీ అక్కడినుంచి 

కోళిక్కడి వరకూ నేను చేసిన ఆ రైలు పయాణం ఒక కొత్త అనుభవంగానే 
అనిపించింది. రైలు దిగి స్టేషన్ నుంచి వెలుపలికి రాగానే అక్కడ గురంబళ్లు 
చాలాకనిపించాయి. అంతవరకూ నేను గృురబృండిలో _పయాణంచేయలేదు. 

. అందువలన ఓ గుృురబ్బండిలో ఎక్కివెళదామని వాసుభట్టర్తో చెప్పాను. 

అయినా వాసుభట్టర్ అందుకు ఒప్పు కోలేదు. బండికెతే ఆరణాలు ఇవ్వాలి. 

అదే కూలివాడికైతే రెండణాలు చాలు అంటూ సామాను లన్నిటినీ ఒక 

కూలిమనిషి నెత్తి కెక్కించి మేము బయలుదేరాము. దారిపొడవునా ఆ 

దృశ్యాలు నాకు కొత్తగా కనిపించాయి. వాసుభట్టర్ నగరం గురించి చెప్పిన 

వివరాలు నాలో ఉత్సాహం రేకెత్తించాయి. 

ఆ రోజు సాయంకాలం కోళిక్కడలో మేము బసబేసే చోటికి వచ్చిచేరాము. 

ఎనిమిదేళ్లపాటు నేను కోళిక్కడ్లోని కేరళవిద్యాలయంలో చదువుకున్నాను. 

ఈ విద్యాలయమే |కమేణ కళాశాలగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇవాళదాన్ని 

గురువాయూరప్పక కళాశాల అంటున్నారు. కానీ నాకెందుకో ఆపాత పేరే 
సరైనదని అనిపించేది. 

వెనుకబడిన (పజలని అంటరాని వారుగా భావించే ఆ రోజులో, ఆ 

కళాశాలలో చదువుకోవడానికి వారికి చోటులేదు. కానీ, అదే సమయంలో 

మహమ్మదీయులు, [కెస్తవులు ఆ కళాశాలలో చదివేవాళ్లు. ఆ రోజులలో 

అంటరానివారు కళాశాలలో చేరి చదవడానికి, అనుమతించడానికి 

వీలవుతుందా? కాదా? అనే అంశంపై కళాశాలలో వక్తత్వపు పోటీలు జరగడం 

నాకింకా గుర్తుంది. ఆ రోజులలో ఈ పోటీలకు నేనే కార్యదర్శిని. అప్పటి 

ఉవాధ్యాయులలో నాకు బాగా నచ్చిన సుబ్బారావుగారే ఈ అంశమైతే పోటీకి 
బాగుంటుందని (పోత్సహించారు. విద్యార్థులకు కావలసిందేమిటో (గహించి 

వారిని ఆకట్టుకునే విధంగా సమర్ధతతో వ్యవహరించేవారు సుబ్బారావు 
మేష్టారు. బోధించవలనిన వాటిని సులభశైలిలో, అర్ధమయ్యే తీరులో 
వివరించగల విశేష _పజ్జ ఆయనకు వుండేది. తప్పు చేసిన విద్యార్థిని కొట్టి 

సరిదిద్దడమనేది ఆయనకు నచ్చని విషయం. యువకుల హృదయాలను 

కదిలించే విధంగా వారు తమ తప్పు లను, లోపాలను (గపాంచే విధంగా 
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సూచన(పాయంగా తెలియజేసే వారు. తరచుగా విజ్హానయ్యాతలు 

నిర్వహించేవారు. ఆటపాటలతో అవి ఎనోదయ్మాతల్లా సరదాగా వుండేవి. 
పాఠాలు (ప్రారంభించడానికి ముందు (వతిరోజూ కళాశాలలో సమిష్టిగా 

ప్రార్థనలు జరపటం అలవాటు. ఇష్టమున్న విద్యార్థులందరూ ఆ ప్రార్థనలో 

పాల్గొనవచ్చు. ఎవరైనా ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఎరైనా ఒక మంచి విషయం పైన 

నాలుగు మాటలు చెప్పేవారు. పిల్లల లేత హృదయాలను స్మకమమార్గంలో 
మళ్లించడానికి ఉపయోగవడే ఈ ఏర్పాటు కొంతకాలం వాడుకలో వుండేది. 

నాకు తరచుగా జ్ఞాషకం వచ్చేమరొాక ఉపాధ్యాయుడు వి.సి 
గోవిందనాయర్.. బడిపంతులుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆ రోజుల్లోనే ఆయన 
“కీరళసంచారి' అనే ష్యతికకు నంపాదకులుగా కూడా వుండేవారు. మమ్మల్ని 

లెక్కలు చేయమని చెప్పి ఆయన పుతికకు సంబంధించిన వార్తలో లేక 
సంపాదకీయమో రాసుకుంటూ వుండేవారు. విద్యార్థులు గొడవచేయడం 
మొదలెడితే, కళ్లద్దాలు చేతిలోకి తీసుకుని తలపైకెత్తి చూసేవారు. 
మల్లీరాయడం ప్రారంభించేవారు. ఆరోజులలో ఉపాధ్యాయులను చూడగానే భక్తి 
(పపత్తులు కలిగేవిధంగా దుస్తులు ధరించేవారు. అస్తవ్యస్తంగా దుస్తులు 

ధరించడం. నిరాడంబర జీవితానికి గుర్తుగా ఆరోజులలో ఎవరూ భావించలేదు. 

థర్జ్ ఫారంలో దక్షిణామూర్తి అయ్యర్ ఉపాధ్యాయులుగా వుండేవారు. 

ఆయన తరగతికి వస్తున్నారనే విషయాన్ని దూరంగానే తెలుసుకోవచ్చు. 

కళాశాలకు సమీపంలోనే వుండేది ఆయన ఇల్లు. మొదటి గంటక్టు 

సరికల్లా, పొడవాటి కోటు, తెల్లతలపాగాతో, భూగోళం లాంటి ఒక ఎ(రని 

చెక్కపెక్టును చేత్తో పట్టుకుని అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ ఆయన రావడమే 

ఒక దృశ్యం! విద్యాబోధనతోబాటు, పుస్తక వ్యాపారం కూడా 

చూసుకునేవారాయన. అందువల్లనే, డబ్బు దాచిన ఆచెక్క పెట్టి ఎప్పు డూ 

ఆయనతో వుండేది. 

అయ్యర్ జుట్టుతీయించుకున్న రోజున కోపంతో వుంటారన్న అభ్మిపాయం 

విద్యార్థులకు వుండేది. దానికేదైనా ఆధారం వుందా అంటే చెప్పడం కష్టమే. కానీ 

మాకుమా్శాతం ఆరోజు రోజంతా లోలోపల భయంగా వుండేది. ఆయన పేము 

బెత్తాన్ని ఉపయోగించని రోజు దాదాపు లేదనే చెప్పవచ్చు. తలపాగాను తీసి 

బల్లమీదవుంచి ఆయన తన బలాన్ని వుపయోగించాలి. పిల్లల్ని పేముతో 
కొట్టేప్పు డు పాతకాలపు పిలకను గుర్తుచేసే ఆయన నెరసిన జుట్టు నృత్యం 

చేయడాన్ని చూడవచ్చు. 

కళాశాలకు సమీపంలోని ఒక హోటల్లో ఒక  _టబాహ్మణుడు 

తినుబండారాలు చేసి అమ్మేవాడు. నాకు ప్రతిరోజూ అర్దణాకు సరిపడే 

తినుబండారాలు ఇచ్చేలా మా వాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. సాయంకాలం 
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క్లానులయ్యాక నేను తిన్నగా అక్కగికే వెళ్లేవాడిని. ఆ అర్ధణాలో నాకు లడ్డు, 

జిలేబిలాంటి తీవిపదార్థాలు రావు కదా! చక్కిలాలు, గారెలు మాతం తిని 

నేను తృప్పిపడవలని వచ్చేది. లడ్డు, జిలేబీలు తిని ఆనందించడానికి నేనో కొత్త 

మార్గం కనిపెట్టాను. 

నాలుగు రోజుల పాటు ఏమీ కొనకూడదని నిరయించాకున్నాను. 

ఐదవరోజు ఏమేమి తినాలో ఆలోచించాను. నాలుగురోజులు వెళ్లలేదు కాబట్టి 

ఐదోరోజు రెండణాల విలువైన తినుబండారులు తినవచ్చునను కుంటూ 

లోపలికి వెళ్లాను. "ఒక లడ్డు, ఒక జిలేబీ ఒక పెరుగువడ ఇవ్యండి ష్వామీ' 
అంటూ గూర్చున్నాను. 

“ఏమోయ్! నీకేమైనా మతిచలించిందా? అర్ధణాకు రెండణాల 

తినుబండారాలు అడుగుతున్నావ్? అని ఆయన వరిహాసం చేశాడు. 

'మరినేను నాలుగు రోజులపాటు రాలేదు కదా! ఆ నాలుగు అర్ధణాలు 

రెండణాలు కాలేదా? ఆ డబ్బుల కివ్వమనే నేనడిగాను' అన్నాను. 

"అవన్నీ నాకు అనవసరం. ఒక రోజుకి అర్థణాకు యివ్వమన్నదే ఏర్పాటు. 

ఇవాళ కూడా అంతే యిస్తాను అన్నాడాయన. అప్పు డు నాకు వచ్చిన కోపం 

అంతా యింతా కాదు. ఏమీ తీసుకోకుండానే వచ్చేశాను. ఈ చిన్న సంఘటన 

వల్ల ఏర్పడిన బాధ కొన్ని రోజుల తర్వాత గానీ తగ్గలేదు. 
ఫుట్బాల్ లాంటి ఆటలు ఆడడం నాకు ఇష్టం లేదు. అయితే కళాశాల 

నాటక సంస్థతో నాకు మంచి అనుబంధం వుండేది. నాటకాలలో నటించడం, 
అందులోనూ ఆడవేషాలు ధరించడం అంకే నా కెంతో యిష్టం. ఒకసారి నాటకం 

వేస్తున్నప్పు డు జరిగిన ఓ భయంకరమైన సంఘటన నాకు జ్ఞాపకం వస్తోంది. 
ఆరోజు మా కళాశాల వక్తృత్వవుపోటీ సంస్థకు వార్షికోత్సవం. కళాశాలకు 

ఉత్తరం వెపు కొత్తగా నిర్మించబడిన మేడ మీది హాల్లో ఉత్సవ కార్య(కమం 

జరుగుతోంది. దాదాపు అయిదు వందలమంది కూర్చోడానికి చాలినంత స్థలం. 

ఒకపక్క ఎత్తయిన వేదిక, రెండువైపులా మెట్లు వున్నాయి. సాయంకాలం 

ఆరుగంటలకు నాటకం ఆరంభమైంది. విద్యార్ధులు, ఆహ్వానితులు కలిసి 

దాదాపు అయిదు వందలమంది కన్నా ఎక్కువే వున్నారు. 

(గీన్ రూంలో వేషం వేసుకుంటున్న వారిలో నేనూ ఒకణ్ణి. ఆరోజు నేను స్తీ 

వేషం వేసుకుంటున్నాను. చీర, నగలు ధరించి రంగస్థలం మీదికి రావడానికి 

సిద్ధంగా వున్న నాకు, హఠాత్తుగా ఒక శబ్దం ఏనిపించింది. దానితో బాటు 

_వోల్ద్లొాజనం అరుపులూ విన్పించాయి. ఆ కొత్త భవనం పై కప్పు 

విరిగిపడివుంది. తమను తాము రక్తించుకోలేని వారెందరో అందులో చిక్కుకుని 
నలిగిపోయారు. వారి అరుపులు, భయంతో దేవుణ్ణి పిలిచే ఆర్తనాదాలు నా 
హృదయాన్ని కదిలించాయి. 
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వేదిక వెనుకవైపు మెట్ల మీదుగా నేను దిగి వచ్చాను. ఏంచేయాలో తెలియని 
స్థితిలో అటూ ఇటూ పరుగెత్తాను. స్తీ వేషంలో వున్న నన్ను చూసి, అందరూ 
ఆడ పిల్లేనను కున్నారేమో! నేను అలాగే పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రోడ్డుకు 
దగ్గరలోనే వున్న మా యింటికి చేరుకున్నాను. అలంకరణ అంతా తీసేసి, 

బట్టలు మార్చుకుని కళాశాలకు తిరిగివెళ్లాను. 

అప్పటికీ అక్కడ కటిక చీకటిగా వున్నందువలన, ఆపదలో వున్న వారిని 

కాపాడడం చాలా కష్టమైపోయింది. చాలా మందికి చేతులు విరిగాయి. ఒక 

విద్యార్థి మాతం (పాణాలు కోల్పోయాడు. 
భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యాక సరైన పర్యవేక్షణ లేకుండా ముందువెనుకలు 

ఆలోచించకుండా ఎక్కువమందిని అక్కడికి అనుమతించిన. కళాశాల 

అధికారులను చాలా మంది తిట్టుకున్నారు. ఈ దారుణమైన సంఘటన 

ఫలితంగా మా కళాశాల నాటకసంస్థ కార్మకమాలను కొంతకాలం పాటు 

నిలిపివేయవలసి వచ్చింది. 

ఆ రోజులలో జరిగిన మరో సంఘటన కూడా నాకు జ్ఞాపకం వస్తొంది. 

విక్టోరియా రాణి మరణం తరువాత, ఏడవ ఎడద్వర్డు రాజు పట్టాభిషేక 

ఉత్సవాన్ని మేం జరిపినప్పుడు ఆ నంఘటన జరిగింది. అప్పు డు సెలవులు 

కావడం వలన నేను మా గామంలో వున్నాను. ఆ సంబరాన్ని భారీ ఎత్తున 

జరపదానికి మా (గామంలో ఏర్పాట్లు జరిగాయి. కొత్త రాజు చ్మితపటాన్ని 

ఏనుగుమీద వుంచి ఊరేగింపు జరపడానికి తీర్మానించారు. ఆ ఊరేగింపులో 

చ్మితపటాన్ని పట్టుకుని ఏనుగు మీద నేనే కూర్చున్నాను. రకరకాల 

వాయిద్యాల సంగీతంతో, మేళతాళాలతో రెండు మైళ్ళు దూరం 

ఊరేగింపువచ్చింది. అలంకరించిన వేదిక మీద ఆ పటాన్ని వుంచాము. 
(గామ్మపజలందరూ రాజుగారి పటానికి నమస్కరించడానికి అక్కడ 

గుమికూడారు. ఆవేదికకు మణిమకుటంలా కనిపిస్తున్న ఆ చ్మితపటం 
(బిటిష్ చ[క్రవర్తిరి' కాదనీ, అతని కన్నా కళా గాంభీర్యం వున్న రష్యన్ 
చ్మకవర్తిదనీ, ఆ మర్నాడే మాకు తెలిసింది. ఈ సమారంభం ఏర్పాటుచేసిన 
కార్యకర్తలకు ఈ విషయం లోలోపల భయాన్ని రేకెత్తించింది. తాము తెలిసి, 

తెలిసి రాజ్యదోహం చేయలేదన్న విషయాన్ని అధికారులు (గహిస్తారో, లేదోనని 

భయపడ్డారు. చివరికి ఆ పారబాటుకు బాధ్యత నా మీద పడింది. రకరకాల 

చ్మితపటాలనుంచి, ఈ చ్మితపటాన్ని నేనే ఎన్నిక చేశానని ఆరోపించారు. మా 

నాన్నగారికి కోపం వచ్చినా, నేను భయపడినట్లుగా ఏదీ జరుగలేదు. 

కోళిక్కడలో చదువుకునే రోజులలో నేను మా తండి గారికి 
ఆప్తమ్మితులయిన మందత్తు కృష్ణన్ నాయర్ గారి ఇంట్లో బనచేశాను. ఆ 

రోజులలో న్యాయవాదిగా ఆయనకు పేరు _పఖ్యాతులు వుండేవి. కృష్ణన్ 
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నాయర్ నిర్మలమైన మనస్సు, కష్టపడి పనిచేసే స్వభావం, (పేమతో ఆయన 

మనలుకునే తీరు నా యువహృదయాన్నెంతో ఆకర్షించాయి. 

న్యాయస్థానంనుంచి ఇంటికి రాగానే, ర్మాతి పన్నెండు గంటలవరకూ, 
మర్నాడు విచారణకు రానున్న కేసుల వివరాలు చదువుకుంటూ వుండేవారు. 

ఆ తర్వాత స్నానంచేసి, భోజనం చేసేవారు. కాలాన్ని వృధాచేయడం ఆయనకు 

తెలీదు. ఆనాటి పరిస్థితులకు అనువుగా ఆయన (పజాజీవతంలోనూ పాల్గొనే 

వారు. కొంత కాలం మదాసు శాసనసభలో సభ్యులుగా వున్నారు. ఆ తరువాత 

తిరువాన్కూర్ పధాన న్యాయమూర్తిగానూ దివావ్గానూ చేశారు. పెన్షన్ 
తీసుకుని, విశ్రాంతి తీనుకుంటున్న సమయంలో కూడా ఆయన మదాసు 

పభుత్వ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటిలో సభ్యుడుగా వుండేవారు. ఆయనలోని 

వినయశిలత, ఓర్పు, నిర్విరామ కృషి ఆయనపగతికి (పధాన కారణాలుగా 

చెప్పవచ్చు. 

మన చుట్టూ వున్నమనుషులు, స్నేహితులూ మనకు తెలియకుండానే 

మన స్వభావాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ముఖ్యంగా వస్మిపాయంలో ఇలాంటి వాటికి 

అవకాశం ఎక్కువ. పార్టీవారితో, అతిథులతో, సేవకులతో, తక్కిన వారితో 

కృష్ణన్ నాయర్ నడుచుకునే తీరు తెన్నులలో ఓ (పత్యేకత వుండేది. వాటిని 

చూసి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోదగిన సందర్భాలు నాకు ఏర్పాడ్డాయి. ఆ విశిష్ట 

గుణాలను నేనెప్పుడూ మరచిపోలేను. చివరివరకూ నన్నొక కొడుకులా 

చూసుకుంటూ ఎంతో (పేమతో నా జయాపజయాలపట ఎంతో (ద్ద 

కనబరచేవారు. 

“ఇందులేఖ' సంపాదకులైన చందూమేనన్ ను ఎన్నోమార్లు చూసినట్లు నాకు 

జ్ఞాపకం వుంది. ఆ రోజుల్లో ఆయన కోళికోడ్ నబ్జడ్జిగా వుండేవారు. 

పొడుగాటి ధోవతి, తెల్లని చొక్కా, సన్నంచు కండువా పళని టోపీ, పాదరక్షలతో 

ఆయన (పతి ఉదయం వ్యావ్యాళికి రావడం ఓ గమ్మత్తయిన దృశ్యం! ఆ 

కాలంలో సబ్జడ్డి పదవి చాలా వున్నతమైన పదవి. చందు మీనన్ ఒక 

పెద్దమనిషి. 

మెల్లగా నడుస్తూ, అక్కడక్కడ నిలబడి చూస్తూ వచ్చే ఆ సబ్జడ్డిని 

చూడగానే పజలు దూరంగా తప్పు కునేవారు. గార్డ్ నారాయణన్ నాయర్ కొద్ది 

దూరంలో ఆయన వెనకే నడిచి వచ్చేవాడు. గంభీరమైన చూపులతో 
మదపుకేనుగులా హుందాగా నడిచివస్తూంటే, ఆయనను గురించి విన్నదంతా 

నిజమే అనిపించేది. నాటక కళాకారులో, కథకళి ఆడేవారు కోళికోడ్ వస్తే, 
ఆయన ఇంట్లో కనీసం 'ఒక (పదర్శన అయినా ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. 

కోళిక్కోడ్లో పదవి నిర్వహిస్తున్నప్పు డే ఆయన కాలధర్మంచెందారు. 

చదువులో గొప్పవాణ్ణి అవుతానన్న నమ్మకం నాకులేదు. నా 

విద్యాభఖ్యాసకాలంలో నేను చదువులో వెనకబడి వుండేవాడిని. చదువు పట్ల 
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అ్మశద్ధచూపే పిల్లల్ని గురించి పెద్దలకు వెళ్ళే రిపోర్ట్లో నాపేరు తప్పనిసరిగా 
వుండేది. అయినా కళాశాల వక్తృత్వపు పోటీలలో నేను ఎంతో వుత్సాహంగా 

పాల్గొనేవాడిని. వేదికపై ఉపన్యసించడంలోనూ, వ్యాసరచనపోటీలలోనూ నేను 
ఎన్నోమార్లు బహుమతులు గెల్బుకున్నాను. 

మెటిక్యులేషన్ లో ఉత్తీర్ణుణ్ణయి, ఎఫ్.ఏ. చదవటానికి నేను మదరాసు 
వెళ్లాను. అది 190రవ సంవత్సరం. నావివాహం కూడా ఆ సంవత్సరమే 
జరిగింది. విద్యాభ్యాసం పూర్తికాకముందే వివాహబాధ్యతలు భరించాలన్న 

ఉత్సాహం నాకులేదు. అయినా కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని వ్యక్తిగత 

కారణాలవలన, కన్నవారి కోర్కెను కాదనలేక, అంగీకరించాను. అందువలన 
నేను బాధపడే అవసరం రాలేదు. పైగా అదినాకో మంచి అవకాశంగా 

పరిణమించింది. 

ఒక మనిషి సుఖ, దుఃఖాల్లో పాలుపంచుకొనే భార్య బాధ్యతలకు విలువ 

కట్టలేము. సుఖం పెంచడానికి, దుఃఖం తగ్గించడానికి భార్యకున్న శక్తి 

సామర్థ్యాలను బట్టే ఆవ్యక్తి జీవితంలో సుఖశాంతులు వుంటాయి. అన్ని 

భాగ్యాలకన్న, కలతలు లేని సుఖసంసారాన్నే మనం కోరుకుంటాము. అయితే 

ఆ భాగ్యం ఏ కొందరికో మటుకు లభిస్తుంది. 

పాల్ఘాట్ రాజకుటుంబానికి చెందిన ఒక 'పీరం' లో పుట్టి, నాలుగవ 

తరగతి వరకే చదివిన లక్ష్మిని నేను పెళ్లాడాను. _ పెద్దగా 

చదువుకోకపోయినప్పటికీ, ఇంటి బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించే 
శక్తిసామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు లక్ష్మికి వున్నాయి. వంటచేయడంలో నా 

భార్యకున్న నేర్పు, తినడంలో నాకున్న శక్తిసామర్థ్యాలు చక్కగా కలిసి ఒక 
వరీంగా రూపాందాయి! 



మృదాసులో విద్యార్థి దశ 

భారతజాతీయ వాతావరణంలో ఒక తరవో చైతన్యం పొంగి పారలు తున్న 

ఘట్టం. నేను మ(దాసులో చదువుకోవడం (ప్రారంభించాను. ఆనాటి వైసాయ్ 

కర్టన్ (పభువు అహంకారపూరిత మైన మాటలు, (పజాభిపాయాలను తోసి 

రాజునే చేతలు దేశం మొత్తంమీద అసంతృప్తి చెలరేగడానికి దోహదం చేశాయి. 

1905వ సం! జరిగిన బెంగాల్ విభజన అంతః కలహాలకు దారి తీసింది. 

పజల విజ్ఞాపనాన్ని, వ్యతిరేకతను లెక్కచేయకుండా కర్ణన్ (ప్రభువు 

బెంగాల్ను రెండుగా విభజించాడు. 

ఈ చర్యలు బంగాలీయులను మాతమేకాక, దేశంలోని ఇతర 

రాష్టాలపజలను కూడా పోరాటానికి పురికొల్పాయి. ఆయన కలకత్తాలో చేసిన 

ఒక ఉపన్యాసం - అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు - భారత పజల సత్యాన్వేషణను 
మరింత ఉధృతం చేసింది. 

“కాంగేసును గొయ్యి తీసి పాతెయ్యాలి. నేను ఇండియా నుంచి వెళ్లే లోగా 

అంత్య్మకియలు చేసెయ్యాలని ఆశిస్తున్నాను అని కర్టన్ (పభువు ఆనాటి 

భారతసెక్రటరీకి వాసిన విషయం ఈ సందర్భంలో (వస్తావించతగ్గది. 

ఇవన్నీ అధిక సంభ్యాకులైన (పజల్ని ఆవేశంలో ఉవ్వెత్తున' రెచ్చగొట్టడానికి 

దోహదంచేశాయి. భారతీయుల మధ్య పుట్టి పెరిగిన స్వాతంత్య పిపాసను 

అణచివేయడానికి పభుత్వం చేసిన (పయత్నం దేశపజల స్వాభిమానాన్ని, 

జాతీయోద్యమాన్ని తట్టి లేపాయి. ఆనాటి జాతీయ ఉద్యమానికి కేందం. 

బెంగాల్ సురేర్యదనాథబెనర్జీ చెవులూరించే ఉపన్యాస సామర్థ్యం, బిపిన్ 

చేందపాల్ నిప్పులు చిమ్మే ఉపన్యాస ర్వురి, అరవింద ఘోష్ ఉత్సాహం 

కలిగించే వ్యాసాలు, కాశ్మీరునుంచి కన్యాకుమారి వర్యంతం ఒక అద్భుతమైన 

ఐకమత్యాన్ని కలిగించాయి. 1906వ సం!! కలకత్తా కాంగేసు సమావేశంలో 

ఇండియా లక్ష్యం 'స్వరాజ్యం' అని దాదాభాయ్నౌరోజీ గర్జించారు. స్వదేశ 

వస్తువుల్ని మ్మాతమే ఉపయోగించాలని, విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించాలని, 

బెంగాల్లో _పారంభమయిన ఉద్యమం ఇతర (పాంతాలకూ వ్యాపించింది. 

స్వరాజ్యం, స్వదేశీ, స్వతం్యతం అన్న మాటలు దేశమంతటా మారుమోగాయి. 
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ఆ కాలంలొ మదానుకు విజయం చేసిన బిపిన్ చందపాల్కు స్వాగతం 

పలకడానికి ఒకటిన్నరమైలు పొడవు ఊరేగింపు ఏర్పాకైంది. ఆయన రాక 

మ(దాసు పజల్లో ఎంతో చైతన్యం కలిగించింది. మ(దాసు సముదతీరంలో 

ఏర్పాటైన ఆయన ఉపన్యాసాలు వినడానికి వారంరోజులపాటు పతి 

సాయం(తం (పజలు గుమిగూడేవారు. 

మైకులు లాంటి సాధనాలు లేని ఆ రోజులలో, సాటిలేని తన వాగ్దాటితో 

రెండుమూడు గంటల సేపు వేలసంఖ్యలో వున్న _పజలనుద్దేశించి మాట్లాడి 

ఆకర్షించేవారు బిపిన్ చందపాల్, పజల ఆవేశాన్ని నిర్మాణాత్మక మార్గంలో 

మళించే ముందడుగు వేయడానికి, ఉత్సాహపరచడానికి ఆయన చూపిన 

సామర్థ్యం ఎనలేనిది. 

జి. సుబహ్మణ్య అయ్యర్ తొలి బహిరంగ సభకు అధ్యక్షత వహించారు. 

జాతీయ నాయకులలో _పథమ్మ్యశేణిలో వున్న దాక్షిణాత్యుడాయన. బిపిన్ 

చం్యదపాల్ కున్న వాగ్గాటి ఆయనకు లేకున్నా, సామాన్య (పజాహృదయాల్లో 

హత్తుకునే విధంగా, సులభశెలిలో, హస్యరనం చిందేలా మాట్లాడడంలో 
ఆయనది అందెవేసిన చెయ్యి. ఈనాడు ఉన్నతస్థాయిలో వెలువడుతున్న 

తమిళ దినపత్రిక 'సుదేశమితన్' ను ఆరంభించినవారాయనే. “హిందూ” 

పృతిక అధిపతి, మొట్టమొదటి సంపాదకుడూ ఆయనే. 

నేను మదాసు (పైసిడెనస్సీ కళాశాలలో ఎధ్.ఏ. మొదటి సంవత్సరం 

చదివాను. తరువాతి సంవత్సరం ఎథ్.ఏ. పరీక్ష పూర్తిచేయడానికి 

కోయంబత్తూరు వెళ్లాను. బి.ఏ. చదవడానికి మాసు (కైెస్తవకళాశాలకు 

వచ్చాను. మదరాసులోని ఈ రెండు కళాశాలల వాతావరణంలో వున్న భేదాలు, 

వీటిలో చదువు కున్న వారు (గహించడం కష్టమేమి కాదు. ఈ రెండు 

కళాశాలల్లోని పముఖ ఉపన్యాసకులందరూ ఆంగ్లేయులే. [కైస్త్రవకళాశాలలో 

ఉపాధ్యాయులకూ, విద్యార్థులకు మధ్యవున్న సన్నిహిత సంబంధం _పెసిడేస్సీ 

కళాశాలలో కనిపించేదికాదు. [కైస్త్రవకళాశాలలోని ఉపన్యాసకులైన డా!' 

స్కిన్నర్, (ప్రొఫెసర్ హోగ్, "పుటర్బర్గ్. మెస్టన్ మవాశయులను 

విద్యార్థులెవరూ మరచిపోలేరు. “పతి ఉపాధ్యాయుడూ తనకు సన్నిహితుడే' 

అని (పతివిద్యార్థీ భావించేవాడు. డాక్టర్ స్కిన్నర్ తరగతికి రావడంతో 

వాతావరణమే మారిపోయేది. విద్యార్థుల గౌరవమర్యాదలను, భక్తిశద్ధలనూ 

అనాయాసంగా ఆకర్షించే అరుదైన సామర్థ్యం ఆయనకు వుండేది. 
జ్ఞాపకానికి వచ్చే మరోవ్యక్తి (పెసిడెన్సీ కళాశాలలో ఆనాడు మలయాళ 

ఉపన్యాసకులుగా వుండిన ముళియల్ కృష్ణన్. బోధనా విధానంలోనూ, 

|కమనిక్షణలోనూ ఆయనకు కొన్ని (పత్యేక లక్షణాలు ఉండేవి. ఆయన 
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గురించి ఎన్నో మంచిమంచి కథలు విన్నాము. ఇతరుల పట్ల కఠినంగా మసలు 

కోవడం ఆయనకు తెలియదు. తమకు నచ్చని విషయాలను గురించి 

చెప్పవలసివస్తే, ఆ పరిస్థితిని చాలా చాకచక్యంగా ఎదుర్కొనేవారు. ఒకమారు 

ఒక విద్యార్థి రాసిన వ్యాసాన్ని చదివి అనేక చోట్ల పెన్సిల్తో మార్కుపెట్టిన 

తర్వాత ఆ విద్యార్థితో ఇలా అన్నారు :-'అక్షరాల తప్పు లు చాలావున్నాయి. 

పదాల అర్థం స్పష్టంగా లేదు. వాక్యాలలో తప్పు లెక్కువ. చేతివాత బాగాలేదు. 

అయినా వ్యాసమంతా అధ్వాన్నంగా లేదు” ఈ విధంగా వివరించడం ఆయనలోని 

పత్యేకగుణం. 

దేశంలో జరిగే సంగతులు, దేశనాయకుల శీవితచరితలూ చదివి 

తెలుసుకోవాలంకే నాకు చాలా ఉత్సాహం వుండేది. చేతిలో నాలుగు డబ్బులు 

ఉన్నప్పు డల్లా జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కొని 

చదవడం (పారంభించాను. ఆకాలంలోనే నేను లాలాలజపతిరాయ్ జీవిత 

చరితను సంగ్రహించి రాసి (పచురించాను. విద్యాభ్యాసానికి వచ్చిన 
విద్యార్థులు ఇలాంటి వ్యాపకాలతో కాలాన్ని వృధాచేయరాదని కొందరు నాకు 

హితోపదేశం చేశారు. మానాన్న గారు కూడా చాలా కోవగించుకున్నారు. కానీ, 

ఒక పుస్తక రచయితగా నాకున్న ఉత్సాహంలో, నా తొలి వయత్నంగా ఆ చిన్ని 

పుస్తకాన్ని నేనే దృఢవిశ్వాసంతో వెలువరించాను. 
పాలకుల్ని వ్యతిరేకించే విధంగా ఏదైనా మాట్లాడినా చేతలకు దిగినా, 

అలాంటి వారిని తండ్రిగారు వ్యతిరేకించేవారు. పాత అలవాట్లను మార్చడం 

ఆయనకు ఇష్టం లేదు. మదాసులో చదువుకునే రోజుల లోనే నేను నా 
పిలకను తీసేసి, (కాపు చేయించుకున్నాను. విద్యాభ్యానం పూర్తయి నేను 

ఊరికి తిరిగి వచ్చాక, (కాపుచేయించు కున్నందుకు మా తండి చాలా 

కోపించుకున్నారు. ఇలాంటి పనులు క్షమించరాని అపరాధాలుగా ఆయన 

భావించారు. 

మలయాళ కుటుంబాలలో ఆస్తులు, భాగాలు పంచుకోవడం అవసరమా? 
అన్న అంశం మీద ఓ మంచి వ్యాసం వాసే సభ్యునికి ఒక 

బహుమతియిస్తామని స్వుపసిద్ధ కేన3 కుంజ్ఞ రామన్నాయర్ మదాసు 

మలయాళక్షబ్ అధికారులకు ఒక (పక ఎన జారీచేశారు. ఆ పోటీలో పాల్గొన్న 

నాకు బహుమతి వచ్చింది. ఈ వార్తవిన్న మా నాన్నగారు ఎంతో 

సంతోషించారు. నేను ఊరెళ్లగానే ఆ వ్యాసాన్ని చదివివినిపించమన్నారు. ఆ 

వ్యాసం విడిపోవడాన్ని (పోత్సహించేలా వున్నది. ఆ వ్యాసాన్ని పూర్తిగా విన్నాక, 

ఆయన ముఖకవళికలు మారాయి. "నువ్వు [కాపుచేయించుకోవడం, కుటుంబం 

విడిపోవడానికి మద్దతుగా రాసిన ఈ వ్యాసం - ఇవన్నీ గమనిస్తూ వుంకే నీ 
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అసలు ఉద్దేశ్యం ఏమిటో తెలియడం లేదు అని కోపంగా చెప్పారు. అలా 

వచ్చిన కోపం తగ్గడానికి ఆయనకు దాదాపు రెండుమూడు రోజులు పట్టింది. 

ఒకమారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే మదరాసుకు వచ్చారు. అప్పట్లో నేను |క్రెస్తవ 

కళాశాల విద్యార్థిని. విక్టోరియా పబ్లిక్ వోల్కు ఉత్తరంలో వున్న మైదానంలో 

వఏర్పాటుబేయబడిన సభలో ఆయన ఉపన్యసించారు. భారతీయులేకాక, 

ఆంగ్లేయులు సైతం ఆయన ఉపన్యాసం వినడానికి అధిక సంఖ్యలో వచ్చారు. 

తాము చెప్ప దలచుకున్నది (పజలకు తేటతెల్లంగా వివరించారు. 

అనవనరమైనది మాట్లాడకుండా, తాను నమ్మిన సిద్దాంతాలను పరిశీలించి 

ఇతరుకు తేటతెల్లంగా తెలియచేయడమే ఆయన ప్రత్యేకత. పూనాలో 

చేస్తున్న ఉపాధ్యాయవృత్తిని వదిలి దేశసేవకు తమ జీవితాన్ని 

అంకితంచేయడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. రాజకీయ వ్యవవోరాలను బాగా 

ఆకళింపు చేసుకుని దేశసేవ చేయాలనుకునే భారతీయులకోనం 1905వ 

సం!!లో పూనాలో భారతీయసేవానంఘం (సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సాసైటీ) 
స్థాపించారు. ఆ సంఘంలో చేరిన వారిలో క్రినివాన శాస్తి, దేవదాన్, పండిత 

కుసూ, కోదండరావ్ (పసిద్దులు. 

స్వార్ధరహితమైన దేశసేవచేయడంలో గోఖలే ఆనాటి యువకులకు 

మార్గదర్శకులుగా, ఆదర్శపురుషులుగా వుండేవారు. ఎలాగైనా సరే ఒక్కసారి 

గోఖలేను కలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం నాకు కల్గింది! సభ ముగిసిన తర్వాత 

ఆయన వేదిక నుంచి దిగి వచ్చేప్పు డు (పజలు ఆయనను చుట్టుముట్టారు. 

అందువలన ఆయన దగ్గరికి వెళ్లలేక పోయాను. ఆయన బండి దగ్గరకు 

ఎళ్తుంటే ఆయన వంటవెళ్లాను. నా ముందున్న వారిని తోసుకుని దగ్గరగా వెళ్లి 

ఆయన చేతిని తాకాను. ఆ రద్దీలో నా టోపి (కింద పడినలిగినా దేశాభిమాని 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారిని తాకానన్న తృప్తి నాకు లభించింది. వారి లక్ష్యాన్ని 

అధిగమించి, నేడు భారతదేశం ఎంతో అభివృద్ధి గాంచింది. అయినా గోఖలేగారి 

కార్యదక్షత, సేవాహృదయం, త్యాగనిరతి ఇంకా మన దేశభక్తికి ఉత్సాహం 

కలిగిస్తూనే వుంటాయి. 

మ్మదాసులో మేం నలుగురైదుగురం కలిసి, ఒక యింటిని అద్దెకు 
తీసుకున్నాము. ఆ రోజుల్లో ఇంటికి సంబంధించిన పనులన్నీ నేనే 

చూసుకునేవాడిని. రకరకాల అభిరుచులు గలమేము కొంత కాలం కలిసి 

వుండడం మా సౌకర్యాలను గూర్చి పట్టించుకోకుండా, ఇతరులకు తగినట్లు 

సర్దుకుపోవడం అంత సులభం కాదు. తమ అవసరాలను తగ్గించుకుని 

ఇతరులను సమయానికి ఆదుకోవడం వల్ల మనసుకు తృప్తి కలుగుతుంది. 

విశాలభావాలు ఏర్పడతాయి. ఆరోజులలో మృదానులో వున్న మితులలో 
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మరోపముఖుడు కుట్టి కృష్ణమీనన్. మా మధ్యవున్న సాన్ని హిత్యం 

అతిగాఢమైన స్నేహంగా పరిణమించింది. నేను ఇంగ్లండు నుంచి 

తిరిగిరాకముందే ఆయన 'మదాసు' లో ప్రాక్టీసు పారంభించారు. ఆయన 

తెలివితేటలు, నిజాయితీ పట్టుదల కార్యదీక్ష కొద్దికాలంలోనే మాసు 

న్యాయవాద సంఘంలో ఆయన (పముఖ స్థానం సంపాదించుకోవడానికి 

కారణమై నాయి. అడ్వకేట్ జనరల్గా కూడా ఆయన పదవీనిర్వహణ చేశారు. 

అరవైఎళ్ళకు పైగా నా కష్టసుఖాల పట్ల ఆయన చూపిన (ద్ద అంతాయింతా 

కాదు. మా మధ్యవున్న (పేమ మాటల కందనిది. ఈ అనుబంధం మీద కాలం 

ఎలాంటి పభావమూ చూపలికపోగా.... అడి మరింత దృఢతరమైంది. 

నేను మ।దాసు మలయాళ క్లబ్లో ఒకసారికన్న ఎక్కువగా కార్యదర్శి 

బాధ్యతలు స్వీకరించాను. ఆ రోజులలో ఆ క్లబ్లో సుబృరాయలు అనే 

ప్యూన్ వుండేవాడు. సభ్యుల వద్ద చందావసూలు చేయడంలో అతను మవో 

నేర్పరి. అతను లేక పోతే క్షబ్ కొనసాగేదికారని కొందరు అనుకోవడం 

అతిశయోక్తికాదు! తెల్ల వారకుండానే చందాపుస్తకాన్ని తీసుకుని 

బయలుదేరేవాడు. ఎందరెన్ని గడువులు చెప్పినా, చెప్పిన గడువు రోజుకు 

(పత్యక్షమయ్యేవాడు. అతని చిరునవ్వు ముఖాన్ని, వినయాన్ని చూస్తే చందా 

ఇవ్వాలనిపించేది. 

ఆనాటి ప్రముఖులలో మరి కొందరు సర్.సి.శంకరన్ నాయర్, డా! 

టి.ఎం. నాయర్, న్యాయవాది రయరు నంబియార్, సెంగుళత్తు గోపాలమీనన్ 

కోళిచ్చేరి కరుణాకరమీనన్. ఉన్నత పదవి, (పత్యేక విశిష్టత గలవారు 

శంకరన్నాయర్. డా! టి.ఎం. నాయర్ సమర్ధులైన నాయకులు. జస్టిన 

పార్టీని స్థాపించి తన శక్తి సామర్జాలతో, ఉత్సాహంతో దానినొక ఉద్యమంగా. 

నడిపించిన వారు ఆయన. 

కరుణాకర మీనన్ సుపసిద్ధ పుతికా సంపాదకులు. కొంతకాలం హిందూ 

ప(తిక సంపాదకులుగా పనిబేసిన తరువాత ఆయన స్వంతంగా “ఇండియన్ 

బ(టియట్' అనే దినప్మతిక (పారంభించారు. కానీ ఆ పుతిక చాలాకాలం 

కొనసాగలేదు. మ్మదాసునగర జీవితంలో కరుణాకరనాయర్ (పముఖ ప్యాత 

వహించారు. ఆయన గొప్ప వక్త కాకపోయినా, పేరుపొందిన షతికా 

సంపాదకులు. 

నేను బి.ఏ. పరీక్ష పాసయిన విషయం తెలిసినప్పు డు అంతులేని ఆనందం 

పొందాను. ఆ తరువాత ఏం చేయాలి? అన్న విషయంపై మా యింట్లో 

సుదీర్ణమైన చర్చలు జరిగాయి. _వభుత్యోద్యోగానికి పయత్నించమని కొందరు 

మా తర్మడికి సలహా యిచ్చారు. కానీ, నా కెందుకోనచ్చలేదు. ఇంగాండు వెళి 
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బారిష్టరు చదవాలన్న కోరిక వున్నా కూడా మా నాన్న గారి ఆర్థిక పరిస్థితి 

అందుకు అవకాశం కల్పించదేమోనని భయపడ్డాను. ఆ సమయంలో 

కుటుంబంలో కొన్ని విషాదసంఘటన లేర్పడినా, నా కోర్కెను తీర్చగలనని మా 

నాన్నగారు వాగ్దానం చేశారు. ఆయన చేయదలచిన త్యాగం తలచుకొని, నా 
మనను కరిగిపోయింది. కొందరు తల్లిదం[డులు తమ పిల్లల కోసం పడే 

కష్టాలను, చేసే త్యాగాలను చూసినప్పు డు వారిపై చెప్పలేని భక్తి, గౌరవాలు 

ఏర్పడుతాయి. అదేవిధంగా తమకున్నదంతా పిల్లలకే త్యాగంచేసి, వృద్ధాప్యంలో 

కష్టాలు అనుభవించే తలిదండులను చూసినప్పుడు, కన్న విల్లలు 

ఇంతకృతఘ్నులుగా వుంటారా అనిపిస్తుంది. నేటి సమాజంలో ఈ రెండు 

రకాల వారినీ మనం చూస్తున్నాము. 

నా విదేశీ పయనం మా (గామంలో పెద్ద సంచలనాన్ని రేపింది. నేను 
ఇంటినుంచి బయలుదేరినప్పుడు నా వెంట ఓ గుంవు కొంత దూరం వరకూ 

నడిచింది. ఒలవక్కోడ్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రైలు బయలుదేరి నప్పుడు 

కన్నీటితో నిలబడిన మా తండిని మల్లిచూడ లేనన్న సంగతి నాకు 

తెలియలేదు. 

1912వ నం! ఆగస్టు నెలలో నేను ఇంగ్లాండు బయలుదేరాను. ఆ 

రోజులలో కోళిక్కోడ్లో 'మనోరమి పుతిక సంపాదకులుగా వున్న పుభియం 

ప(ట కుంజ్ఞ కృష్ణమీనన్. పాశ్చాత్య జీవనం గురించి అప్పు డప్పుడు (వాసి 

పంపమని నన్ను కోరారు. ఆయన కోరికమేరకు నేను 'మనోరమ' షతికకు 

వాయడం ప్రారంభించాను. ఆ వ్యాసపరంపరే ఆ తరువాత “విదేశీ విశేషాలు” 

అన్న పేరిట పుస్తకంగా వెలువడింది. దీని ద్వారా కేరళలోని వివిధ [పాంతాల 

'పజలకు నా పరిచయం చేసుకునే అవకాశం కల్పించిన “మనోరమ” పతికకు, 

ఆ ప్యతిక ఆనాటి సంపాదకులకు, నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలను 

తెలుపుకుంటున్నాను. 



ఐరోపాలో 

కొలంబో వహార్చర్లో నేను లండన్ నగరానికి ఓడను ఎక్కాను. ఆస్టేలియా 

నుంచి లండన్ నగరానికి వెళ్లె షిప్ అది, ఆ ఓఢలో పనిచేసేవాళ్లు చాలమంది 

తెల్లవాళ్లే. ఉన్నతాధికారులుగా పదవులలో మా(తమే తెల్లవారిని చూసిన నాకు, 
చిన్న చిన్న ఉద్యోగులుగా పనిచేసే వారిని చూసినప్పు డు ఆశ్చర్యం కల్లడంలో 

వింతలేదు! ఓడలోని కొత్త వాతావరణం అలవాటు పడడానికి నాకు కొన్ని 

రోజులు చట్టాయి. ఒక వారం పాటు సముదపైత్యం నన్ను వేధించింది. 
వాంతులు, తలతిప్పడం పైత్యపు లక్షణాలు, కొన్ని సమయాలలో ఈ 

పయాణమే చేయకుండా వుంటే బావుండేదనిపించేది. ఓడ సూయజ్ కాలువ 

చేరేంత వరకు నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మారిసెయల్స్ చేరుకున్న 

తరువాత, ఓడ నుంచి దిగి రైల్లో ఫ్రాన్స్కు వెళ్లి, అక్కడి నుంచి లండన్కు 

బయలుదేరాము. లండన్ ఎఐక్టోరియా నిలయంలో ఒక మితుడు నా కోసం 

ఎదురుచూస్తూ వున్నాడు. అతనితో పాటు నేను బసచేయడానికి ఏర్పాటు 

చేసిన స్థలానికి బయలుదేరాను. 

ఆ తర్వాత కొన్నిరోజులు లండన్ నగరం చూడడానికి సరిపోయాయి. ఆ 

మహానగరం పరిశుభత, అందం, విరామం లేకుండా తిరిగే వాహనాలు, వాటిని 

కమబద్ధం చేసే విధానమూ, (పజలు మర్యాదతో మాట్లాడేమాటలు, 

స్మృత్పవర్తన, ఇతరులకు ఎప్పు డూ సహాయపడడానికి సిద్ధంగావున్న సభ్యత, 

రక్షకభటశాఖ అ(పమత్తత, ఓర్పు, ఆదేశ _పజలపట్లగౌరవాభిమానాలు 

ఏర్పడేలాబేశాయి. భారతదేశంలో నేను చూసిన ఆంగ్లేయుల (పవర్ర్తనకు, 

ఇక్కడ వారు మాట్లాడే విధానానికి చాలా తేడా కనిపించింది. మన దేశంలో 

నేను చూసిన ఆంగ్లేయులు, అహంకారం, గర్వంతో కనిపించే 

పరిపాలనాధికారులు. వీళ్లు సభ్యత, గౌరవం మూర్తీభవించిన ఆంగ్లదేశ 

(వజలుగా కనిపించారు. వీళ్ల జీవన విధానం నన్నెంతగానో ఆకర్షించింది. 

ఆంగ్రేయుల కార్యదక్షత, ఉత్తమ జీవితం పట్ల వారికి వుండే ఉత్సాహం నాకు 

ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. _పజాసేవ పట్ల వారు చూపే (శేద్ధ నాకు ఒక పాఠంగా 

నిలిచిపోయింది. “నాదేశ (పజలు కూడా వీళ్ల వద్ద నేను చూసినంత 
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అద్భుతమైన లక్షణాలను కలిగివున్నట్లయితే' ఇలా చాలసార్లు నేను 

అనుకోకపోలేదు. 

సర్వసద్గుణాలూ కలిగిన ఒక మనిషిని కాని, దేశాన్నికాని _పపంచంలో 

చూడలేము. ఎదుటివారి మంచి గుణాలను చూసి, వాటిని 

అనుసరించేప్పు డు, వాళ్ల దుర్గుణాలు మనకు అలవడకుండా మనం 

తప్పు కునేవ్వు డు మాతమే మనలోని సహజమైన గుణాలు వికనిస్తాయి. 

ఆంగ్లేయులవద్ద నేను చూసిన కొన్ని మంచి అలవాట్లను నేను నా దేశంలోనూ 
వ్యాపింపచేయాలని ఆలోచన నాకు కలిగింది. ఇప్పటికి ఆ ఆలోచనలో యింకా 

మార్పురాలేదు! లండన్లో నేను బసనబేసింది ఒకే చిన్న ఆంగ్లేయ 

కుటుంబంతో. ఒక వనిత, ముగ్గురు పిల్లలువున్న కుటుంబంఅది. నేనూ, నా 

మితుడు, అక్కడ బనచేశాము. అక్కడే భోజనం చేశాము, ఆ గృహిణి 

యింటి పనులుచేసే నేర్పు చూసే తెలుసుకోవాలి, తెల్లవారు జామునే ఆమె 

నిదలేచి, యిల్లుశు[భంచేసి, మాకు టిఫిన్ తయారుచేసి యిచ్చిన తర్వాత, 

యింటికి కావలసిన వెచ్చాలు కొనడానికి బయటికి వెళ్లేది. అంతకు మునుపే 

పిల్లల్ని కూడా సిద్ధంచేసి బడికి పంపేది, మేము బయటికి వెళ్లిన తర్వాత, మా 

గదులను శు[భందేసేది, ఒక్కరోజుకూడా ఆమె ఈ పనులు చేయడం 

మానలేదు. మేము సాయంకాలం ఇల్లు చేరేప్పటికి, ఆమె తేనీటితో మా కోనం 

ఎదురుచూస్తూవుండేది. రాతి భోజనానికి మాకేదైనా _పత్యేకంగా కావాలా అని 

అడిగి తెలుసుకున్నాక ఆ ఆహారం తయారుచేసేది, సమయం దొరికేపు డు 

పుస్తకమో, ప్యతికలో చదివేది. ఒక పనికూడా అసంపూర్తిగా వదిలిపెట్టేది 

కాదు. ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు, హడావిడి పడడం చేసేది కాదు. 

అన్నిటికీ కొన్ని నిర్ణిత సమయాలు వుంటాయి. ఆయా సమయాల్లో ఆయా 

పనులు పూర్తి చేసేది. 

రెండేళ్ళకు పైగా ఆ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వున్నాక, నేను స్వదేశం 

తిరిగి వచ్చేపషుడు నా సొంత కుటుంబాన్ని వరిలివచ్చేస్తున్నంతగా 
విచారించాను. ఇతరులతో మనల్ని కలిపేది రక్తసంబంధం కాదు - సద్గుణ 

స్వభావమూ, నిర్మలమైన హృదయం మ్మాతమ. ఒకరు ఇతరుల 

యోగక్షేమాలు, సంతోషం పట్ల చూపే ఆసక్తి, (పేమా జీవితంలో, మధురమైన 

అనుభవాల్ని ఉత్సాహాన్ని వల్లవంపజేస్తాయి. కొందరు తమ సంభాషణల 

ద్వారానే ఇతరులను ఆకర్షిస్తారు. మరికొందరు వాటివల్లే ఇతరుల ద్వేషానికి 

గురి అవుతారు, ఇవన్నీ మీనకు సర్వసాధారణంగా కనిపించే నిత్యసత్యాలు. 

ఎక్కడ చూసినా, _బిటన్ ఒక స్వతం(తదేశం అన్న భావం స్పష్టమయింది. 

ఆదివారాల్లో, నేనూ నా మితుడూ, లండన్ హైడ్ పార్కులో చాలాసేపు 
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తిరుగుతూవుండడం అలవాటు, రకరకాల స్థాయిలో వున్న ఉపన్యాసకులను 

అక్కడ చూడవచ్చు, వాళ్లు రకరకాల విషయాలగురించి ఉపన్యసించేవాళ్లు. 

అక్కడ వున్న భావస్వాతంతాన్ని వ్యక్తంచేసే విధంగా వాళ్లు మాట్లాడడం, వాటిని 

వినడానికి (పజలు విరివిగా గుమికూడటం చేసేవారు. ఆ బహిరంగ సభల్ని 

చూసిన విదేశీయులెవ్వరూ ఆ ధోరణిచూని ఆశ్చర్యపడకుండా వుండలేరు... 
బుద్ధి వికాసానికి ప్రజలు చూపే ఉత్సాహం, ఓర్పు, భయంలేని వాతావరణం - 

పరుల అధికారానికి లోబడి, స్వతంతం లుకే ఏమిటో తెలియక మగ్గిన 

భారతీయులైన మాకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించే ఎధంగా కనిపించాయి. . 

ఇంగ్లండు పరిస్థితి, గురించి, అక్కడి సంస్థల గురించి, మరింతగా 

తెలుసుకున్న తర్వాత, మన దేశం పరిస్థితి గురించి తలుచుకునినేను 

సిగ్గుపడ్డాను, ఆవేదన చెందాను, ఇండియా, వరుల అధికారానికి లోబడిన 

దేశం అన్న సత్యం నన్నుమరీ మరీ వేధించింది, నేను ఒక స్వతంత దేశ 

పౌరుణ్ణి కాను, (బిటిష్ పాలకులకు లోబడిన పౌరుణ్ణి, అని నాకు గుర్తుచేసిన 

సంఘటనలు ఒకటి ఢెండు కావు. 

నేను బసచేసిన యింట్లో నున్న పావ నాతో ఒక రోజు యిలా అంది. “నిన్న 

మా టీచర్ ఇండియా గురించి చెప్పారు. భారతీయులకు తమ దేశాన్ని 

పరిపాలించడం సాధ్యం కాలేదు, వాళ్లు తమలో తాము కలహించుకుంటూ 

దేశంలో అశాంతిని కల్లోలాన్ని ఏర్పరచు కున్నారు. అందువల్లనే మనం వాళ్ల 

దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాము, ఎప్పటికీ మనమే భారతదేశాన్ని పరిపాలించవలసి 

వుంటుంది అన్నారు. 

ఆ టీచర్ చెప్పిన మాట నిజమే కదా! మనలోని ఐకమత్య రాహిత్యమెై 

కదా మనల్ని ఇతరులు పరిపాలించేట్టు చేసింది? ఈ దుస్థితి నుంచి 

భారతదేశాన్ని కాపాడే మార్గం ఏది? 

విద్యార్ధులైన మేము, ఆ విషయం గురించి చాలసార్లు చర్చొంచుకునే 'వాళ్లం. 
వివిధ దేశాల (పజల స్వాతం్యత్య పోరాట చరి(తలను చదివి తెలుసుకునే 

ఉత్సాహం నాలో ఎక్కువ కొనసాగింది. మాజిని, గారిబాల్సి, వాషింగ్లన్, రాణి 

లక్ష్మిబాయి, మొదలైన దేశభక్తుల చర్మితలను చదివే ఉత్సాహం నాలో 

పెల్లుబికింది, దేశ స్వాతంత్య (ప్రయత్నంలో తగిన పాత వహించాలన్న 
ఆశకూడా' ఏర్పడింది. 

నాలోని ఆ ఉత్సాహం, నన్ను (పజా జీవితంలో పాలుపంచుకోవడానికి 
(పోత్సహించింది, దానికి కావలసిన శిక్షణను, నేను ఇంగ్లండులో ఉన్నప్పు డే 
పొందాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఆక్కడ వున్న పలుసంస్థలు, సంఘాలు 

గురించి, వాటి కార్యకలాపాల నిరహణ గురించి, పద్దతుల గురించి, 
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తెలుసుకోవడానికి (ప్రత్యేకమైన ఉత్సాహంతో (పయత్నించాను. "లండన్ 
స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్నామిక్స్ అన్న సంస్థలో నేను చేరి కొంత కాలంపాటు శిక్షణ 

పొందాను, పార్లమెంటుకు వెళ్లి, అక్కడ జరిగే వారోపవాదాలను, ఉపన్యాసాలను 

(శద్ధగా విన్నాను. 

మా నాన్నకు నేను పభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరిపోవాలన్న ఆశవుండేది, నాకు 
ఆయన రానిన అనేక ఉత్తరాలలోనూ ఈ విషయం తేటతెల్లం చేశారు. (బిటిష్ 

(వభుత్వం పట్ల చాలా భక్తి, వాళ్ల పరిపాలనలో పూర్తి సంతృప్తి కలిగినవారు 

మా నాన్న. 

రవీందనాధటాగూర్, గోపాలకృష్ణగోఖలే, లాలాలజపతిరాయ్, 

మహమ్మదాలీజిన్నా, సరోజిని నాయుడు, సర్ సి. శంకరన్ నాయర్, 

అనీబిసెంట్, మొదలైన నుుపసిద్ధ నాయకులు, నేను లండన్ లో వున్నప్పుడు 
అక్కడికి విజయం చేశారు, వాళ్లను ఆవ్వోనిస్తూ, ఏర్పాటు చేసిన 

,సభలన్నిటిలోనూ నేను పాల్గొన్నాను. దేశాభివృద్ధి కోసం జరిగే గొప్ప 
పయత్నంలో పాలుపంచుకునే సుపసిద్ధ నాయకులను చూడడానికి, 

సాన్నిహిత్యాన్ని పొందడానికి నేను చాలా ఉత్సాహ పడేవాణ్ణి. పైన పేర్కొన్న 

నాయకులలో కొందరిని, నేను లండన్లో వున్నప్పు డు వెల్లి చూశాను. వాళ్ల 

సాహచర్యంలో పనిచేయాలని నాకెంతో ఉత్సాహం కలిగింది, పరిపక్వం, 

పరిణితి చెందని నా ఆలోచనలు, అభిపాయాలు వాళ్లకు పరివోస్పాదంగా 

వుండివుండవచ్చు. ఆ తరవాత, “ఎంత మూర్భంగా నేను మాట్లాడాను" అని 

నాకు అనివించింది, అయినప్పటికీ గొప్ప నాయకులతో మాట్లాడిన మహత్తర 

అవకాశమే నాకు లభించిందని ఆనందించాను. 

ఇంగ్లండులో ఒక వ్యవసాయదారుని యింట్లో నేను వుంటున్న రోజులలో నా 
తండి మరణవార్త అందింది. ఆయన మంచం పట్టి వుండడం నాకు ముందె 

తెలిసివున్నప్పటికి, ఆయన అంత త్వరగా నన్ను వదిలివెళతారని 
అనుకోలేదు, నన్ను బారిష్టల్గా చూడాలని ఉవ్విళ్లూరేవారు 'అలాంటి 
(వియమైన మా నాన్న లేని యింటికి నేను తిరిగి వెళ్లడం ఎంత మ్యాతం 
ఊహించలేకపోయాను. 

నాకు అతిధ్యంయిచ్చిన మితుడు, అతని భార్యా రకరకాలుగా నన్ను 

ఓదార్చడానికి పయత్నించారు, ఎవరూ లేని చోట ఒంటరిగా కూర్చుని మా 
నాన్న గురించి నా ఆలోచనలతో నేను పొద్దుపుచ్చసాగాను. బద్ద విషాదం 

బాధిస్తున్నప్పు డు కావలసిన వాళ్లెవరూ సమీపంలో లేనప్పుడు, ఆ విషాదం 
మరింత భారంగా హృదయాన్ని బరువెక్కిస్తుందని _పత్యేకంగా చెప్పాలా? నా 
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మనసుకు అతీతమైన ఆలోచనలతో ఎంత మా(తం స్థిమితం లేకుండా 

బాధపడ్డాను. | 

బాల్యం నుంచి అలవాటు చేసుకున్న కొన్ని పద్ధతులు, ఆచారాలు, 

విశ్వాసాలు, అర్థరహితంగా కనిపించాయి. అయినా వాటి స్థానంలో మరో 

అభిపాయాలకు మనసు చోటివ్వలేదు. అనేక పుస్తకాలు నేను చదివాను, 

ఎందరివో ఉపన్యాసాలు నేను విన్నాను, అయినప్పటికీ దృఢమైన ఒక 

అభిపాయం మనసులో ఏర్పడలేదు, థామన్ ఎకంబి - “క్రీస్తును 

అనుసరించడం” ఎవ్క్టిరన్ రాసీన్ “ఉపన్యాసోలు, మార్కన్ అరేలీయన్ - 

“ఆత్మచింతనలు' ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ “ఆసియా జ్యోతి' మొదలైన పుస్తకాలు నాకు 

చాలా పియమైనవఏ, ఏసు, బుద్ధుడు, ఈ యిద్దరి జీవిత చరితలు ఎన్నిసార్లు 

చదివినా ఉత్సాహకరంగానే వుంటాయి. పంచతంతం, రామాయణం కూడా 

అలాంటి (గంధాలే, బైబిల్లో కొన్ని భాగాలు నాకు కంఠతా వచ్చు, 

అయినప్పటికి, మరణానంతర స్థితి గురించి నన్నెవరైనా పక్నిస్తే సమాధానం 

చెప్పడం కష్టం. 

నా సిద్ధాంతాల కనుగుణంగా, జీవితాన్ని మలచుకోవాలని ఆసించాను, 

అయినా దానికి తగ్గ మనోస్టైర్యం నాలో లేదు, ఈ విధంగానే నడచుకోవాలని 

నిర్ణయించుకుని, అదే విధంగా నడుచుకోవడం (పారంభించినప్పటికీ, ఆ 

పద్ధతిని కొనసాగించే దృఢత్వం నాలోలేదు, నేను ఖర్చు చేసే డబ్బును 

లెక్కరాసిపెట్టాలని మానాన్న నాకు మరీ మరీ చెప్పేవారు, కొన్నాళ్లు ఆ 

పద్ధతిని అనుసరించాను. తర్వాత ఆ అలవాటును వదిలేశాను, మూడు 

నాలుగునెలల తర్వాత మళీ _పారంభించాను, అదే విధంగా సాగింది, ఇలా 

రైనందెన కార్యక్రమాలను ఒక (కమబద్ధం చేయడానికి ఎన్నో నిర్ణయాలను 

ఆలోచించాను. అయితే కార్యాచరణలో కొనసాగలేదు. చెయ్యకూడదనుకున్న 

పనిచేయడమూ, చేయవలసిన దాన్ని. చెయ్యకుండా వాయిదా వెయ్యడమూ, 

తప్పు అనే భావం నాలో వుండేది. అయినప్పటికీ, మననును నిగహిసూ ఒక 

స్మృకమమైన మార్గంలో పెళ్టే స్థైర్యం లేకుండా కొట్టుమిట్లాడాను. 

1914వ సంవత్సరం జూలై నెలలో, ఒక మి(తునితో కలిసి ఐరోపా 

దేశాలలో కొన్నిటిని చూడడానికి బయలుదేరాను, మేము జర్మనీ రాజధాని 

అయిన బెర్లిన్లో వున్నప్పు డు, (పథమ (పపంచ యుద్ధం ప్రారంభమయింది. 

యుద్దం ఆరంభమయ్యాక, రెండు నెలలు మేము స్విట్జర్లాండ్లో 

బసచేశాము. లండన్కు తిరిగిరావడానికి దారిలేకుండా పోయింది, అక్కడ 

“ఇంటర్లాక్కన్' అనేఒక వసతి గృహంలో మేము బసచేశాము. లండన్ 

వెళ్లడానికి సౌకర్యం ఏరుడగానే మేము తిరిగివచ్చాము. అప్పటి అనుభవాలను 
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విదేశీ విశేషాలు అన్న వ్యాన పరంపరలో వివరించి వుండడంవల్ల, వాటిని 

ఇక్కడ మళ్లీ చెప్పడం లేదు, అయినా ఒక చిన్న సంఘటనను మా(తం 

తెలియజేస్తాను. 

మేము “ఇంటర్ లాక్కన్' చేరినప్పుడు, మా దగ్గిర డబ్బుల్లేవు, యుద్ధం 

పారంభం కావడం వల్ల, మా దగ్గిర వున్న నోట్లను మార్చుకోవడానికి 

వీలుకాలేదు. మిగతా (పయాణీకుల స్థితి కూడా అదేవిధంగా వుంది. అప్పటికి 

మేము డబ్బుచెల్లించలేమన్న విషయం తెలిసే వసతి గృహం నిర్వాహకుడు 

మేము అక్కడ వుండడానికి అనుమతించాడు. కొన్ని రోజులు గడిచాక, అక్కడి 

ఒక ఆంగ్లేయుడు, 'ఇంటర్ లాక్కన్' లో బసచేసి వున్న (బిటిష్ పౌరుల, 

అవసరం కోసం బిటిష్ (పభుత్వం, లండన్ నుంచి కొంత పైకాన్ని పంపి నట్టు, 
మాకు డబ్బు అవసరమైనట్లయితే, అందుకోసం (పతేకకంగా ఎర్పరచిన 

కార్యవర్గ సభ్యుల్ని కలుసుకుని తెలియజేయడం మంచిదని తెలియజేశారు. 

(బిటిష్ పౌరులకు అనుమతించబడిన, వనతులు, రాయితీలు, 

అడిగిపాందడానికి మాకు హక్కువున్నది. నేను నా మిత్రుడు, 

కార్యవర్గసభ్యుల్ని కలుసుకుని, మేము లండన్ చేరేంత వరకు మాకు 

కావలసిన పైకం గురించి తెలియజేశాము. మాకు డబ్బు ఏమీ అవసరం 

లేదనీ, (బిటిష్ పౌరులకు డబ్బుయివ్వడాన్ని తెలుసుకునే మేము 
అడుగుతున్నామనీ భావించి అందువల్ల యివ్వడానికి వీలుకాదని, ఒక కమిటీ 

సభ్యుడు తెలియజేశాడు. 

ఆయన, ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలో ఒక పెద్ద అధికారి. మాలాగే 

స్విట్టర్లాండ్ నుంచి తిరిగి వెళ్లడానికి దారిలేక అక్కడే ఆగిపోయాడు. ఆ 

సమయంలో ఇంటర్ లాక్కన్లో దాదాపు మూడు వందల మంది (బిటిష్ 

పౌరులు వున్నారు, అందులో మేము ఇద్దరమే భారతీయులం. 

అతను ఈ విధంగా తిరస్కరించినప్పు డు, మేము అక్కడవుండి పోవడానికి, 

డబ్బు పొందడానికి రాలేదనీ, కమిటీ ఆవ్వానం మీదే పచ్చామని, మమ్మల్ని 

మా దేశం గురించి లేనిపోని మాటలను ఒక సభ్యుడు చెబుతున్నప్పుడు, 

ఇతరులు ఆ మాటలను వతిఘటించి ఏమి మాట్లాడని స్థితిలో మీ కమిటి 

సహాయం అక్కర లేదనీ అక్కడి నుంచి వచ్చేశాము. ఈ వివరాలను తెలియ 

జేస్తూ ఆ రోజే కమిటీ కార్యదర్శికి ఒక ఉత్తరం పంపాము, ఉత్తరం ఆఖరు 

భాగంలో ఇలా రాసి పంపాము. 

పైన వివరించిన స్థితిలో, మీ కమిటీ ద్వారా; ఏ సవాయాన్నయినా 

అంగీకరించడం, మాకూ, మా దేశానికీ అవమానకరంగా భావిస్తాము. ఈ 

వివరాన్ని తమ కార్యవర్గానికి తెలియజేస్తారు కదా!" 
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ఈ ఉత్తరానికి మర్నాడే కమిటీ కార్యదర్శి వద్ద నుంచి జవాబు వచ్చింది, 

దాని సారాంశం : మొదటి రోజు సంభవించిన సంఘటన గురించి కమిటీ చాలా. 

విచారిస్తున్నదనీ, బాధ్యత తెలియని ఒక సభ్యుడు పలికిన మాటలను కమిటీ 

మాటలుగా తీసుకోవద్దని, అవసరమైన పైకాన్ని తెలియజేస్తేదాన్ని వెంటనే 
పంపిస్తామనీ రాశారు. 

డబ్బు అవసరం లేదని చెప్పి, లండన్ తిరిగి రావడానికి బస్సు ఛార్జి 

మాతమే మేము అడిగా తీసుకున్నాము, ఇది తెలిసి వసతిగృహం 

నిర్వాహకుడు మేమ్మల్ని అభినందించాడు, అప్పు డు తనకు డబ్బు అవసరం 

లేదని, మేము లండన్ తిరిగి వెళ్లిన తర్వాత పంపితే చాలని ఆయన చెప్పారు. 

కొన్ని రోజులకు లండన్కు తిరిగి రాగానే వసతిగృహానికైన ఛార్జీలను ఆయనకు 

పంపాము. 

పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడినిఅయి బారిష్టర్గా లండన్ నుంచి మాతృదేశానికి 

బయలుదేరినప్పు డు, మూడేళ్లపాటు ఒకటిగా వున్న నా (పియమి(తుడు 

పుదియవీట్టిల్ నారాయణమీనన్ను వదలిరావడానికి చాలా బాధపడ్డాను. 

ఆయన లండన్ విశ్వవిద్యాలయంలో వైద్యవిద్యలో శిక్షణ పొందుతున్నాడు. 

ఆయన చదువు పూర్తికావడానికి యింకా రెండేళ్లు పడుతుంది. కళాశాల 

సమయాల్లో తప్ప మిగతా సమయాల్లో మేము విడదీయలేనంతగా 

కలిసివుండేవాళ్లం. రెండేళ్లు గడిచి ఆయన స్వదేశం తిరిగి వచ్చేవరకు ఎలా 

ఒకరి నొకరం చూనుకోకుండా వుండడం అన్న ఆవేదనతో మేము 

విడిపోయాము. ఆ విడిపోవడం శాశ్వతమై నదని అప్పు డు మాకు తెలియదు! 

రెండేళ్లు పూర్తికాకముందే ఆయన లండన్ లో కాలంచేశాడు. శాంతం, 

దయ, సత్యమే ఆదర్శాలుగా భాఎంచిన ఆ యువకుడు, (పజల మధ్య ఒక 

గొప్ప వెద్యుడుగా రాణించి వుండేవాడు. అయినా విధి మరో విధంగా 

నిర్ణయించింది! 

1915వ సంవత్సరం జూలై నెలలో నేను మాతృదేశం వచ్చేశాను, యుద్దం 

అప్పుడు కూడా జరుగుతూనేవుంది, శృతువుల బెదిరింపులతో, ఓడ 

(పయాణం అపాయకరంగానే వున్నది. 

ఓడ బొంబాయి రేవుకు చేరినప్పు డు, పయాణీకులు మరణద్వారం నుంచి 

బయట పడినంతగా సంతోషించారు. 

నేను ఊరుచేరాక, మంగళవాద్యాలతో బాణాసంచాతో ఏనుగుతో నన్ను 
ఆవ్వోానించడానికి ఎదురుచూస్తున్న జనాన్ని చూసి ఆశ్చర్యం చెందాను, మా 

ఊరి నుంచి ఆరోజుల్లో విదేశానికి ఎల్లి వచ్చిన వారు ఎవరూ లేరు, అదే ఆ 

అట్టవోసానికి, సంబరానికీ కారణం! 
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నేను ఊరు వదిలి వెళ్లి మూడేళ్లయింది. ఆ కాలఘట్టంలోనే పియమైన 

తం(డిగారు, ఒక సహోదరి ఈ లోకం వదిలి వెళ్లారు, ఆ పెద్ద కుటుంబం 

పూర్తి భారం, వయోధికురాలైన నా తల్లి నుంచి నేను తీసుకున్నాను. 



న్యాయవాది వృత్తి - _పజా జీవనం 

1915వ సం! ఆగన్ట్ నెలలో నేను కోళిక్కోడలో న్యాయవాద వృత్తిని 
(పారంభించాను. మేజా, కుర్చీ, రాక్ నిండుగా పుస్తకాలు ఏర్పరచుకుని, పార్టీల 
కోసం ఎదురుచూడసాగాను. వృత్తికి సంబంధించిన జ్ఞానం, అనుభవం ' గల 

కొందరు మితులు మొదట నేను ఒక మంచి గుమాస్తాను చూసుకోవాలని 
సలహా ఇచ్చారు. ఒక మంచి గుమాస్తా దొరికేంత వరకు కోర్టు విషయాలలో 

అనుభవం లేని నాకు సహాయం చేయటానికి మా కుటుంబానికి కావలసిన 
ఒక (గామోద్యోగి కోళిక్కోడకు వచ్చినాతో కొన్నాళ్లు గడిపాడు. అనేక మంది 
గొప్ప న్యాయవాదుల గురించి అతనికి తెలుసు. వాళ్లు ఒక్కొక్కరు కేసులు 

నిర్వహించే పద్ధతి గురించి నాకు వివరంగా తెలియజేశాడు. వాళ్లల్లో ఒకరు 
కేసు నడపడానికి చాలా ముఖ్యమైన సాక్రుల్ని తయారుచేయడంలో చాలా 
గట్టివాడు. ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలకి పాఠాలు బోధించే విధంగా సాక్రులకు 

ఆయన పాఠాలు చెప్పేవాడు. అవతలి పక్షం న్యాయవాది కేను విచారణ 
జరిపేటప్పు డు న్యాయమూర్తి ఏదో వాయడానికి పూనుకుంకే అది కూడదని 

అలా వ్యతిరేకించిన మరో న్యాయవాది గురించి ఆయన తెలియజేశాడట. 
ఆయన అభ్యంతరాన్ని అక్క చెయ్యకుండా న్యాయమూర్తి వాసుకుంటూ వుంటే 
ఈ న్యాయవాది కాస్తా న్యాయమూర్తి దగ్గరకెళ్లి ఆయన చేయిపట్టుకున్నాట్ట! 
అలాంటి తెగింపు మామూలు న్యాయవాదులకు వుంటుందా అని విస్మయాన్ని 

వ్యక్తంచేస్తూ, ఆ (గామోద్యోగి నాతో చెప్పాడు. ఈ కథలన్నిటినీ నేను నమ్మినట్లే 
ఆయన భావించి వుంటాడు! 

“అబద్ధపు సాక్ష్యాన్ని స్పష్టించడం సరైన పనా? అని నేనతణ్ణి అడిగాను. 
అందుకు అతని (పత్యుత్తరం ఇది : “కోర్టు సత్యస్థానం కాదు. న్యాయస్థానం. 

కోరులో జయంపాందాలని క్షయింట్లు న్యాయవాదిని ఆ_శయిస్తారు. 

సత్యమో..... అసత్యమో..... వాళ్ల లక్ష్యం (పధానం. సత్యమే లక్ష్యంగా 
వుండాలండే ఈ వృత్తి కెందుకు రావాలి?” 

ఎలాగైనా సరేనని నాకు ఒక కేసు సంపాదించి పెట్టాలని అతనికి ఆసక్తి 
వుండేది. నేను దాన్ని ఎలా నడిపిస్తానో చూడాలని అతను ఆకించేవాడు. 
ఉదయం స్నానం చేసి కాఫి, ఫలహారాలు ముగించుకుని నా ఆఫీసు గదిలో 
కూర్చునేవాణ్ణి. పదిగంటలకు భోజనం చేసి, న్యాయస్థానానికి బయలుదేరేవాణ్ణి. 
అలా రెండు నెలలు గడిచాయి. 

ఒక రోజు ఉదయం నేను స్నానం చేస్తున్నాను. అతను స్నానాలగది 
తేలుపు దగ్గర నిలబడి తొందరగా స్నానం చేసి రమ్మన్నాడు. కొందరు 
క్షయింట్లు వచ్చారన్న శుభవార్తను తెలియబేశాడు. నేను స్నానంపూర్తి చేసి 
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త్వరత్వరగా దుస్తులు ధరించి అయిదు నిముషాలటు ఆఫీసుగదిలోకి 

(పవేశించాను. అక్కడ అతను తప్ప మరెవ్వరూ లేరు. 
“క్షయింట్స్ ఎక్కడ?” అని అడిగాను. 

“వాళ్లు వేరొక వకీలు ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. వెల్లిపోయారు”, అని 
జవాబు చెప్పాడు. కేసులు వస్తాయి లెండి. అయినా కొంతకాలం ఆగాలి. నాకు 

తెలిసిన వాళ్లు చాలామంది వున్నారు అన్నాడు నన్ను ఓదార్చే ధోరణిలో. 
నేను లండన్లో ఒక బారిస్టర్ దగ్గర శిక్షణ పొందిన కాలంలో ఆయన 

చెప్పిన కొన్ని కథలు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చాయి. (పాక్టీన్ పారంభించి 

కొన్నాళ్లయ్యాక కూడా కేసనేది లేకుండా నిరుత్సాహపడిన బారిస్టర్ కథ అది. 
ఆయన (పతిరోజూ కార్యాలయానికి వెళ్లేవారు. కొంత సేపు అయిన తర్వాత 
తప్పని సరిగా న్యాయస్మానానికీ వెళ్లేవాడు. ఎవరైనా క్షయింట్స్ వస్తే వెంటనే 
గుమాస్తా వెల్లి న్యాయస్థానంలో అతనికి తెలియచేయాలన్నది ఉత్తరువు. 
ఒకనాడు ఆ బారిష్టర్ న్యాయస్థానంలో వున్నప్పుడు, గుమాస్తా పరుగెత్తుకు 

వచ్చి వగర్పుకుంటూనే ఒక క్షయంట్ వచ్చినట్లు తెలియజేశాడు. “అలాగా. 
త్వరగా వెళి వాళ్లని ఆఫీసులోనే వుండమని చెపు నె సపుడే కప్ను 
అన్నాడు బారిష్టర్. “వాడు వెల్లిపోడు సార్! తలుపు మూసే వచ్చాను. 
కచ్చితంగా లోపలే వుంటాడు" అని ఆ గుమాస్తా ఉత్సాహంగా జవాబు 
చెప్పాడట! తన గుమాస్తా సామర్ధ్యానికి సంతోషిస్తూ వచ్చిన బారిస్టర్ ఆఫీసుకు 

వచ్చి, తలుపు తెరిచి చూడగానే అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు. విషయం 
ఏమిటంటు - వెనకవైపు వున్న తలుపు తాళం వేయడం గుమాస్తా 
మరిచిపోయాడు! 

కొన్నిరోజుల తర్వాత (గామోద్యోగి ఒక కేసును పట్టుకొచ్చాడు. అప్పుడే 

నాకో గుమాస్తా కూడా దొరికాడు. అప్పీల్ కోసం స్పెషల్ లీవ్పిటీషన్ కోరేకేసు 

అది. దొరల న్యాయస్థానం కావడం వల్ల (పత్యేకంగా శద్ధ తీసుకుని చర్య 
తీసుకోవాలని విన్నవించాడు. అది నా తొలికిసు. అయిదు రూపాయలు ఫీజు 

అభించింది. అప్పీల్ను జ్యాగత్తగా చదివాను. చట్టాన్ని పరిశీలించాను. 

మొదటికేసులో విజయం సాధించాలని ప్రార్థన చేసి న్యాయస్థానానికి వెళ్లాను. 

జస్టీన్ జాక్సన్ అప్పటి జిల్లా న్యాయమూర్తి. నా కేసు గురించి వాదించే 
సమయం ఆసన్నమయింది. చేను కేసుకి సంబంధించిన ఫైలు తీసుకుని 

న్యాయశా(స్తానికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని తెరిచాను. అంతకుముందే 

దరఖాస్తును అనుమతించినట్లు న్యాయమూర్తి ఆజ్ఞమంజూరు చేశారు. నేను 
లేచి నిలబడిందీ పుస్తకం తెరిచిందీ నా గుమాస్తా, గ్రామోద్యోగి ఉత్సాహంతో 
చూస్తున్నారు. అయినా నేను ఏదీ మాట్లాడవలసిన అవసరం లేకపోయింది. 
నా తొలికేసును ఇలా నిర్వహించి - విజయం సాధించాను! 

కోళిక్కోడ్ న్యాయవాదుల సంఘ (గంధాలయం ఆ రోజుల్లో ఒక క్షబ్బులాగా 
వుండేది. బాగా (పాక్టీసు లేని న్యాయవాదులను అక్కడ అధిక సంఖ్యలో 

చూడవచ్చు. వాళ్ల సంభాషణల్లో పలు విషయాలు వినిపించేవి. కేసులు లేని 
వాళ్లు, విచారణ కోసం కాచుక్కూర్చునే వాళ్లు. ఆ సంబాషణల్తో 
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పాలుపంచుకునే వాళ్లు. అయినా విడిగా కూర్చుని చదువు 
కోవాలనుకున్నవారికి అక్కడ సౌకర్యం లేదు. నమయాన్ని ఉపయోగించుకుని 
తన వృత్తికి కావాలసిన శిక్షణ పొందడానికి అక్కడ వసతులు లేవు. ఇప్పటికీ 
ఆ స్థితిలో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా అంటే వచ్చిందని చెప్పడానికి లేదు! 

ఇద్దరు ముగ్గురు న్యాయవాదులు కలిసి సంయుక్తంగా కృషి చేస్తే 
వారితెలిఎతేటలకు, సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా అందరికి ఉపయోగపడే 
విధంగా ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఇలాంటి ఆచరణ మరి కొద్ది చోట్లలోనే 
అమలులో వుంది. మన దేశంలో సాధారణంగా ఇది వాడుకలో లేదు. ఆ పద్దతి 
అమలుకు వస్తే న్యాయవాదులకూ, క్షయింట్స్కు బావుటుంది. ఈ నాటి 

పరిస్థితులలో ఇది (పత్యేక ధోరణిలో పరిశీలించవలసిన విషయం అనిపిస్తుంది. 
కోభిక్కాడ్ నుంచి నేను ఒక కేసు కోసం తిరూరు వెళ్లాను. ఆ కేసు నాకు 

రావడం ఆ క్షయింట్ల తీరు నా జీవితంలో ఓ మరచిపోలేని అనుభవం. 
ఒకనాడు సాయం(తం. నలుగురైదుగురు కేసు కాగితాలతో మా ఇంటి 

మెట్లకి వచ్చారు. మర్నాడు తిరూరు మున్సిఫ్ కోర్టులో విచారణకు రానున్న 

ఒక కేసులో నేను హాజరు కావాలని వారు కోరారు. ఆ కాగితాలు చూసి, కేసు 
గురించి వివరాలు తెలుసుకోడానికే మూడు గంటలకు పైగా పట్టింది. ఫీజు 

నిరయించుకున్నాము. మర్నాడు ఉదయం బండిలో తిరూర్ వెళ్లేట్టు 
తీర్మానించాను. ఫీజుతో పాటు దారి ఖర్చులకు కావలసిన డబ్బు కూడా 
సిద్ధంచేసి, రైలుస్టేషన్ దగ్గర వుంటామని చెప్పి వాళ్లువెళ్లారు. నేను చెప్పిన 
సమయానికి రైలుస్టేషన్కి వెళ్లాను. బండి బయలుదేరడానికి అయిదు 
నిమిషాలే వుంది. నన్ను చూడడానికి వచ్చిన వాళ్లల్లో ఒకరు మ్మాతం అక్కడ 
కనిపించారు. "నాతో వచ్చిన వాళ్లు దుకాణానికి వెళ్లారు. ఒకవేళ వాళ్లు మరో 
రెలులో రావచ్చు. మనం ఈ రైల్లో వెళదాం. డబ్బువాళ్లు వచ్చేప్పు డు టెస్తారు' 
అని చెప్పి నాకూ, తనకూ కలిపి టిక్కట్లు నేనే కొనేట్టు చేశాడు. మేము 
తిరూరు చేరుకున్నాము. ఏదో కారణం వల్ల కేసు వాయిదా పడింది. పాలఘాట్ 
సంగుణ్ణి మీనన్ ఆ రోజులలో మునసబుగా వుండేవారు. నా బాల్యకాలం నుంచే 
నాకు పరిచయం వున్నవారాయన. కేసువాయిదా వేసిన తర్వాత మధ్యాహ్న 
విరామపమయంలో నన్ను తన గదికి పిలిచారు. నేనొక యువన్యాయవాదిని 
అనే ధోరణిలో క్షయింట్లతో ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా నడచుకోవాలో నాకు ఆ 
విధానాలను గురించి తెలియజేశారు. "కేసు కోసం పారుగూరు వెళ్లీటట్టయితే 
ముందుగా ఫీజు తీసుకోకుండా అడుగు పెట్టవద్దు. చాలాసార్లు క్షయింట్లు కొత్త 
న్యాయవాదులకు ఇవ్వవలసిన ఫీజు ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తారు. అని 
అన్నారు. నా మనసులో అది నాటుకు పోయింది. ఆ తర్వాత నేను కోళిక్కోడ్ 
బయలుదేరేముందు నా క్షయింట్స్ కోనం వెతికాను. అక్కడ ఎవరూ 

కనిపించలేదు. నాకు ఫీజూ లభించలేదు. అప్పటినుంచి సంగుణ్జిమీనన్ 
చెప్పినట్లు నడుచుకోవాలని నిశ్చయించుకుని, జేబు ఖర్కులకువుంచుకున్న 
డబ్బుతో టిక్కట్ కొని కోళిక్కోడ్ తిరిగివచ్చేశాను. ఆ క్షయింట్స్ మళ్లి 

కనిపించనే లేదు! 
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న్యాయవాదవృత్తిలో వున్నది కొద్దికాలమే అయినా, అనుభవం వల్ల నాలో 
ఎర్పడిన కొన్ని అభిపాయాలు ఇక్కడ చెప్పు క్రో తగ్గవని భావిస్తున్నాను. కను 

నడివించేప్పు డు కొందరు న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులతో మాటాడే తీరు 
నన్ను బాధపడేట్టు చేసింది. న్యాయస్థానానికున్న గౌరవాన్ని న్యాయవాది 
ఇవ్వాలి. ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకుని వ్యవహారించడం సరికాదు. 

న్యాయమూర్తి ఆయన స్థానంలో కూర్చుని వున్నారు. న్యాయవాది తన స్థానంలో 

వున్నారు. ఇద్దరూ తమతమ కర్తవ్యాలని నిర్వర్తిస్తున్నారు. న్యాయమూర్తి 
ఎవరికీ జంకవలసిన పనిలేదు. న్యాయవాదికూడా న్యాయమూర్తికి భయపడ 
నవసరంలేదు. ఏ మాతం భయపడకుండా ఓ న్యాయవాది తన క్షయింటుకోసం 
కేసు జరిపించవచ్చు. కేసు అపజయం పొందినా పర్వాలేదు. సత్యాన్ని 
విస్మరించడం మంచిది కాదు. ఆత్మగౌరవమూ కాపాడుకోవాలి! 

సామాజిక పునర్వికాసానికి న్యాయవాదులు చాలావరకు కృషిచేయవచ్చు. 
వారు తమ బాధ్యతలను ఉన్నత (పమాణాలలో నిర్వహించగలగాలి. 

న్యాయవాదవృత్తి కేవలం ధనార్జనకు మ్మాతమే అని భావించరాదు. ఇతరుల 
సమస్యలను సులభతరం చేసే విధంగా వాళ్లు సహాయం చెయ్యవచ్చు. వాళ్లు 
మంచి చెయ్యడం సులభసాధ్యమే.. న్యాయవాదులు తమకున్న 
సహాజసామర్థ్యంతో పలుదేశాలలోనూ, శాసనసభలలోనూ, రాజ్యాంగ 

నిర్వహణా వ్యవవారాలలోనూ (పజాసంస్థలలో కృషిచేయడం వల్ల ఆ వృత్తి 
కౌన్నత్యాన్ని సంతరించుకుంటుంది. పునర్వికాసం పొందే మనదేశంలో 

న్యాయవాదికి గురుతరమైన బాధ్యత వుంది. ఆ' బాధ్యతను గుర్తించి, 

నిర్వహించే సామర్థ్యం, పట్టుదల వారు (పయత్నించి సాధించాలి. కొందరు 
అనుకునేట్టు న్యాయవాదులు సమాజం మీద ఆధారపడే పరాన్న భుక్కులు 
కారు. సాంఘీక జీవితంలో నీతి, నిజాయితి లను నిలిపే బలమైన స్థంభాలు! 

116వ సం! ఆగన్ట్నెలలో నేను విదేశీ విశేషాలు, త్ే పుస్తకం 

వెలువరించాను. ఆ పుస్తకానికి (పజలు చూపిన ఆదరణ నాకు ఎంతో తృప్తి 

నిచ్చింది. పపంచయుద్దం దాని పర్యావసానంగా భారత జాతీయ రంగంలో 

ఏర్పడిన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు, ప(జాజీవితంలో నేను పాల్గొనాలనే 
అభిలాషకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించాయి. చిన్నదేశాల స్వాతంత్య హక్కులను 

పరిరక్షించడానికే తాము జర్మనీతో యుద్ధం ప్రారంభించినట్లు (బిటిష్ వారు 
(పకటించినప్పు డు పెద్ద దేశమైన మన భారతదేశానికి స్వాతంత్య హక్కులు 
కాదనడంలో అర్థమేమిటని బారపీయులు (పశ్నించసాగారు. భారతదేశంలో 

స్వపరిపాలనను స్థాపించడానికి అనిబిసెంట్ (ప్రారంభించిన హోమ్రూల్ 

ఉద్యమం దేశమంతటా విశేషమైన ఆదరణను చూరగొన్నది. , 
ఆంగ్లేయులు ఒక (పపంచ మహాయుద్ధంలో పోరాడుతున్నప్పుడు ఆ 

పరిస్థితిలో వారికి సాయంచేయకుండా (పభుత్వ విధానాలను మార్చమని 

ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదు అని కాంగేన్ పార్టీ నాయకులు చాలామంది 
భావించారు. అనిబిసెంట్ అభిపాయం దీనికి విరుద్ధంగా వుండేడి. 

(బిటిష్వారు ఇబ్బందులలో పడ్డ తరుణంలోనే భారతదేశం తన స్యాతం్యత; 
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నినాదాన్ని గట్టిగా వినిపించాలని ఆమె ఆశించారు. అరవైఏడు సంవత్సరాల ఆ 

వృద్ధురాలు ఒక యువతికున్న ఉత్సాహంతో, ఒక యుద్ధవీరునికున్న 
తెగింపుతో దేశస్వాతం్య_త్య సమరంలోకి దొగింది. స్వాతం్యత్యం 

సంపాయించుకోవడానికి భారతీయులకు హక్కు వుందని ఆమె సింహనాదం 

చేశారు. సోమరితనాన్ని జడత్వాన్ని విడిచి "'హోమ్రూల్ ఉద్యమాన్ని 
బలపరచమని (పజలకు పిలుపునిచ్చారు. మేలుకున్న భారత(పజలు 
అనిబిసెంట్ నాయకత్వంలో ఏకమయ్యారు. ఈవిధంగా ఆ వృద్ధురాలు భారత 

స్వాతంత్యపారాటపు తొలి అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. అనిబిసెంట్ 

సంపాదకత్వంలో ' మ[దానునుంచి వెలువడిన “న్యూ 'ఇండియా' 'వతిక 
హోమ్రూల్ ఉద్యమానికి సాధనంగా ఉపయోగపడింది. "హోమ్రూల్' 

"స్వపరిపాలన అన్న మాటలు దేశం మొత్తంమీద (పతిధ్వనించాయి.. 
'హోమురూల్లీగ్” శాఖలు పలుచోట్ల విర్పాటుచేయబడ్డాయి. 

మలబారులును ఒక శాఖ ఎలిసింది. ఆ శాఖకు కార్యదర్శిగా నన్ను 

ఎన్నుకున్నారు. అంతకుముందే నేను కాంగ్రేస్ కార్యదర్శి బాధ్యతలు 
వహినస్తూవుండేవాణ్లి. ఆ కాలంలోనే మలబారులో కాం(గేన్ ఒక సుస్థిరమైన 
ఉద్యమంగా పనిచేయడం పారంభించింది. 

నేను కోళిక్కోడ్లో 'పాక్టీన్' (పారంభించడానికి కొన్నిరోజులు కె. మాధవన్ 
నాయర్ కూడా మంజేరి నుంచి కోళిక్కోడ్కు వృత్తిరిత్యా వచ్చి చేరారు. చాలా 
గట్టి న్యాయవాది అన్నపేరు ఆయనకు వుండేది. మలయాళంలో చక్కగా 
ఉపన్యసించడంలో గట్టివాడైన ఆయనకు కవితా వ్యాసంగం కూడా వుండేది. 
(పజాజీవతంలో పాల్గొని కృషిచేసే సామర్థ్యం మాధవన్ నాయర్కు బాగా 
వుండేది. సాయంకాలం షికారుకి వెళ్లేపు డు ఆయన నన్ను తీసుకువెళ్లివారు. 
మా మధ్య అలా పెరిగిన స్నేహం (పజాజీవితంలో మా సాన్నిహిత్యానికి 

కోహదం: చెసింది. 

న్యాయవాది అచ్యుతన్ మా బృందంలో మరో మిత్రులు. 

స్వపరిపాలనోద్యమం ఉన్నత జాతి వాళ్ల ఉద్యమం, 'నిమ్నజాతులుగా 

భావించబడేవాళ్లు అందులో పాల్గొనడం వాళ్లకు ఇష్టంవుండదు' అన్నది నాటి 

'మితవాది షతికా సంపాదకులైన న్యాయవాది కృష్ణన్ అభ్మిపాయం. 

న్యాయవాది అచ్యుతన్ ఆ అభిపాయాన్ని లెక్కజేయకుండా “హోమ్ రూల్ 
ఉద్యమానికి మద్దతుగా మాతో చేరారు నాడు ప్రారంభించిన _పజాజీవితాన్ని 
ఆయన చివరివరకూ కొనసాగించారు. 

న్యుపసిద్ధులైన మంజ్రి రామయ్య, మలబార్ హోమ్రూల్ ఉద్యమం 
జీవనాడిగా భావించారు. వోస్యరనం చిందే ఆయన ఉపన్యాసాలు, 

సాహసవంతమైన చేతలు, తనస్నేహితులతో, అనుచరులతో కలసిమెలసి 
తిరిగే స్వభావం మలబార్ హోమ్రూల్ ఉద్యమానికి బలాన్ని చేకూర్చాయి. 
అనిబిసెంట్ను కీర్తిస్తు ఆమె దారిలో నడిచిన రామయ్యుర్ ఆమె కోసం 

ఎలాంటి త్యాగమై నా చేయడానికి సిద్ధంగా వుండేవారు. 
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రాజకీయ వ్యవవారాలకు దూరంగా వుండి, ఇతర రంగాలలో కీర్తి నార్జించిన 

కొందరిని గురించి ఇక్కడ చెప్పు కుందాం. మలబారు మొత్తం మీద (పజలకు 

తెలిసిన డిప్యూటీ కలక్టరు వర్గీన్ (పజా సామాన్యం మెచ్చుకునే పభుత్వ 
అధికారిగా వుండేవారు. నిజాయితీ, దైవభక్తిగల వర్గీన్ను సామాన్య 

(పశానీకమే కాకుండా (పభుత్వాధికారులూ (పేమాభిమానాలతో, ఏశ్వాసంతో 
గౌరవించారు. (బిటిష్ (పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం సాగిస్తున్న సంస్థతో 

ఆయన సన్నిహితులు కాలేకపోయారు. నాటి దేశ వరిస్థితుల్ని గమనిస్తే 
ఆయన మన్స్థితిని (గహించవచ్చు. పదవ నుంచి ఆయన విరమించి పెన్షన్ 

తీసుకునే స్థితిలో పజలు చాలామంది ఆయన నిలవోలను, మంచి 
మాటలను, ఆరరణను ఆశిస్తూవెళ్లేవారు. 

వర్గీన్ మా నాన్నగారి ఆప్తమితులు. ఆ విధంగా నేను కోళిక్కోడ్లో 

న్యాయవాద వృత్తిని చేపట్టాక, పలు సమయాలలో ఆయన్ని చూడడం కద్దు. 
దేశపోరాటం గురించి నా అభ్మిపాయాలు ఆయనకు విచారం కలిగించాయి. 

అయినా నా అభివృద్ధి పట్ల ఆయనకు ఎంతో _శద్ధవుండేది. పొడవైన తెల్లటి 

కోటు, షరాయి, పెద్ద తలపాగాతో ఎవరినయినా ఇట్టే ఆకర్షించే చిరునవ్వుతో 

వర్గిన్ గారు కలక్టర్ కార్యాలయానికి రావడం ఒకసారి చూస్తేనే mt 
మరిచిపోలేము. 

నెడుంగాడి బ్యాంకు స్థాపకులు, టి.ఆర్. అప్పు నెడుంగాడి. ఆ కాలంలో 

కోళిక్కోట్ న్యాయవాదుల్లో న్య్నువసిద్ధులైన వారు, నేను కోళిక్కోడ్లో వృత్తి 
పారంభించిన తొలిరోజులలో ఆయన (పభుత్వ వకీలుగా ఉండేవారు. 

ఉద్యోగవిరమణ చేసిన తర్వాత, నెడుంగాడి బ్యాంకు స్థాపించి, దానిని సుస్థిరం 
చేయడంలోనే నిమగ్నులెపోయారు. తెల్ల వాళ్లమీద, వాళ్ల అలవాట్లు 
ఆచరవ్యవవోరాల మీద నెడుంగాడికి ఎంతో మోజు వుండేది. కాం[గేన్లోగానీ, 

జాతీయ ఉద్యమంలో గానీ ఆయనకు ఏ మాతం ఆసక్తి వుండేదికాదు. 
భారతీయులు స్వపరిపాలన చేసుకోవడానికి తగ్గవారు అన్న నమ్మకం కూడా 
ఆయనకు లేదు. కార్యదక్షత, ఉద్యోగంచేసే తీరూ, ఎంతో గౌరవంగా 
మసులుకొనే నెడుంగాడిని ఒక సుపసిద్దుడైన బ్యాంకు అధినేతగా ఉన్నత 
స్థితికి తీసుకువచ్చాయి. మలయాళ భాషలో తొలి కాల్పనిక కథారచయితేగా 

కూడా అప్పు నెడుంగోడి కీర్తి గడించారు. 

పజలకు ఓ మాదిరిగా తెలిసిన మరోవ్యక్తి, 'మితవాది పష్మ్యతికా 

సంపాదకులు సి. కృష్ణన్. ఆయన న్యాయవాదిగా వుండికూడా వృత్తిలో అంత 
ఆసక్తి కనబరచలేదు. తన జాతి (పజల (పగతికి ఆయన కృషి 
చేస్తూవచ్చారు. దళిత వర్గాల స్థితి మెరుగుకాకముందే ఇండియా స్వతంర్మతం 
పొందినట్టుయితే, అది 'అగవీర్లాల పభుత్యంగానే వుంటుందనీ, అది 
ఉభయులకూ మంచి చేయదని కృష్ణన్ అభ్మిపాయపడ్డారు. రాజకీయ 
వ్యవహారాలలో మేమిద్దరం కలిసిసనిచేయడం కఠినంగా వున్నప్పటికీ, 
అస్పృశ్యతా నివారణ పట్ల మా యిద్దరి మధ్య అభిపాయభేదాలు లేవు. ఆ 
రోజుల్లో కోళిక్కోడ్లో దేవాలయం ముందున్న బాటలో కూడ నిమ్నజాతుల 
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వాళ్లు నడవడం సాధ్యంకాదు. అలా నడిచివెళ్లడాన్ని నిషేధిస్తూ, ఒక నోటీన్ 
బోర్డు కూడా అక్కడవుండేది. 

ఈ అవినీతిని సమూలంగా నిర్మూలించాలని మేము నిశ్చయించాము, ఒక 
రోజు మంజేరి రామయ్యర్, కె. మాధవన్ నాయర్, సి. కృష్ణన్, నేనూ, 
నిషేధించబడ్డ ఆ వీధిలో నడిచాము. రామయ్యర్, మాధవన్ నాయర్, నేనూ ఆ 
వీధిలో నడవడానికి ఎలాంటి నిషేధమూ లేదు. ని. కృష్ణన్ను ఎవరైనా 
అడ్డుపడి ఆపారంకే ఆయనకు మా మద్దతును తెలియజెయ్యాలనే మేము 
అలా కలిసి నడిచాము. ఆ రోజు ఎలాంటి అవాంఛనీయమైన సంఘటనా 

జరగలేదు. అయినవ్పటికీ అటువంటి చట్టాన్ని "అతి(కమించే చర్యలో 
దిగడానికి కృష్ణన్ అయిష్టంగానే అంగీకరించారు. 

తెల్లటి ప్యాంట్, నల్లకోటు, పట్టు తలపాగాతో, చందనం బొట్టుపెట్టుకుని 

వుండే సి. కృష్ణన్, న్యాయవాదుల సంఘ కార్యాలయానికి వచ్చారంటే సామాజిక 

సమస్యలను గురించి మాట్లాడకుండా వుండేవారు కారు. కాంగేన్నూ, 

హోమ్రూల్ ఉద్యమాన్ని ఆయన ద్వేషించారనే చెప్పాలి. జాతిభేదాలు 
నిర్మూలించకుండా, పరిపాలనాధికారం చేపట్టడం సాధ్యంకాదనే ఆయన వాదించే 
వారు. వివాదం ఎంత త్మీవంగా కొనసాగినప్పటికీ కృష్ణన్కు కోపంరాదు. ఆయన 
ముఖంలో అప్పుడు కూడ చిరునవ్వు వెలిగేది. ఇవాళ కృష్ణన్ (బతికి 
ఉన్నట్టయితే ఆయన అభిపాయాలు ఎలా వుండేవనీ వూహించడం ఆసక్తి 

దాయకమైన అంశం. అభిపాయభేడాలు ఎలావున్నప్పటికీ కృష్ణన్ నాకెంతో 
అభిమాన పాొతమైన మితులు. 

1916వ సంవత్సరంలో ఏపిల్ నెలలో పాల్ఘాట్లో పధమ మలబార్ 

జిల్లా మహాసభ సమావేశమయింది. దానికి అనిబిసెంట్ అధ్యక్షత 
వహించారు. స్వపరిపాలన సాక్కు గురించి తీర్మానాన్ని సమావేశంలో 
(పవేశపెట్టినేనే మాట్లాడాను. అటువంటి ఉపన్యాసాలు (వభుత్వానికి 
వ్యతిరేకమై నవనీ, అది నా వృత్తి వ్యవహారాలకు యిబ్బంది. కల్గిస్తుందనీ 
కొందరు బంధువులూ, మి(తులు నన్ను హెచ్చరించారు. 

1917వ సం'' ఏపిల్ నెలలో రెండవ మహాసభ కోళిక్కోడలో జరిగింది. 

నేను మమవహాసభకార్యదరులలో ఒకరిగా వున్నాను. కె.పి. రామన్ మీనన్, 
ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షులు. కోళిక్కోడ్లో స్యుపసిద్ధులైన న్యాయవాదుల్లో 
అ(గస్టానం వహించిన చట్ట నిపుణుడాయన. పూర్తిగా, (పజాజీవితంలో 

పాల్గొనకపోయినప్పటికి ఎంతో (పేమగా మాకు సలహాలు యివ్వడానికి, మద్దతు 

నివ్వడానికి రామన్మీనన్ వెనుకాడలేదు. 
మహాసభ జరగడానికి “మానాంజిరి మైదానంలో పందిరి వేయడానికి 

ఆనాటి కలెక్టర్ 'ఇన్నీన్' అనుమతి యివ్వలేదు, అందువల్ల రామన్ మేనన్ 
యింటిముందు అంతకు ముందే వేసిన పందిట్లో మవోసభ జరిగింది. సి.పి. 

రామస్వామి అయ్యర్ ఆ సభకు అధ్యక్షత వహించారు. ముఖ్య అతిధిగా 

అనీబిసెంట్ కూడా వచ్చారు. ఆ రోజు వారికి కోళిక్కోడ్ ఘనంగా స్వాగతం 

పలికింది. ఈ విధంగా హోమ్రూల్ లీగ్ కార్యకలాపాలలోను, మహాసభలకు, _ 
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బహిరంగ సభలకూ నేను ఎక్కువ కాలం వినియోగించేవాణ్ణి. వృత్తి రంగంలో 
సంపూర్ణంగా కృషిచేయవలనిన కాలంలో (పభుత్వ వ్యతిరేక చర్యల్లో పాల్గొనే నా 
అవివేకం, అమాయకత్వం గురించి నా శ్రేయోభిలాషులు చాలమంది సలహాలు 
యిచ్చారు. అయినప్పటికీ నిరోధించడానికి సాధ్యంకాని ఉద్వేగం నన్ను 

రాజకీయాలకు మరింత సన్నిహితం చేనింది. 
'పాలిటిక్స్ లో నేను పెద్ద శూరుణ్ణిని మందత్తు కృష్ణన్ నాయర్ 

(గ్రహించారు. ఆ రోజుల్లో కృష్ణన్ నాయర్ తిరువిదాన్కూర్ దివాన్. ఆయన 

అప్పుడు నాకు రాసిన ఉత్తరం. 

“వృత్తి (పొరంభించిన కాలంలోనే అది మరీ మరీ అభివృద్ధి కోవడానికి 
పునాదుల్ని సుస్థిరం చేసుకోవాలి. వ్యాజ్యాలలోతుల్ని పరిశీలించి, వాటికి 
సంబంధించిన సూక్ష్మాలను పరిశోధించి తెలుసుకోవాలి. పార్టీలతో సగౌరవంగా 

మాట్లాడాలి. న్యాయ మూర్తికి విసుగుకలగకుండా బషరకోలను 

తెలియజెయ్యాలి, వీటన్నిటినీ (పారంభంలో అలవాటు చేసుకుంటేనే వృత్తి 
అభివృద్ధిచెందుతుంది. (పజలకు సేవచేసే అవకాశం (క్రమంగా కలుగుతుంది. 
అప్పుడు మాతమే ఆ రంగంలో దిగాలి. లేకుంటే (ప్రాక్టీసు లేదనే 

అనుకుంటారు". అంటూ ఆయన నాకు సూచనలు తెలిపారు. ఈ ఉత్తరం 
నాలో కొంత నిరుత్సాహం కల్గించింది. 

వృత్తిలో ఉన్నత స్థితికి రావాలనే ఆశ (పజాజీవితంలో సంపూర్ణంగా 
పాల్గొనాలనే ఉత్సాహం, ఆసక్తి ఈ రెండూ, ఒకటిగా కలిసి, కృషి చేయడం 

సాధ్యమేనా అన్న _పశ్ననాలో తలెత్తి నన్ను వేధించసాగింది. 
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నేను న్యాయవాద వృత్తి పారంభించిన కాలం లోనే కుటుంబ బాధ్యతలు 
నాకు ఎక్కువగా వుండేవి. నా విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యే లోపల నాన్నగారు 
కాలధర్మం చెందారు. అందువల్ల నా విదేశీ చదువులకైన ఖర్చులకు కొంచెం 

అప్పు చేయవలసి వచ్చింది. దానిని తీర్చువలసిన బాధ్యత నా మీద పడింది. 
దైనందిన ఖర్చులకు కావలసిన డబ్బు సంపాయించడానికే 

కొట్టుమిట్టాడుతున్న కాలంలో ఈ బాధ్యత నాకు అదనపు భారమయింది. 

చాలా మంది మితులు, (పజాజీవతంలో చూపే _శద్ధను వృత్తిమీద చూపమని 

నాకు సలహా ఇచ్చారు. మానాన్న గారు (బతికి వుంటే (పభుత్వానికి 

వ్యతిరేకమైన కార్య(కమాలలో నేను పాల్గొనడాన్ని అనుమతించేవారు కారనీ, 
ఆయన తర్వాత కుటుంబాన్ని నిర్వహించవలసిన బాధ్యత నాకు వుందనీ ఆ 
బాధ్యతను నిర్వర్తించడమే నా మొట్టమొదటి కర్తవ్యమని వారు నాకు 

రకరకాలుగా తైలియజిప్పారు. 

ఆ బాధ్యతలను నేను మరచిపోలేదు. వాటిని నెరవేర్చడానికి పయత్నాలు 
చెయ్యకుండా నూలేను. అయితే (పజాజీవితం నుంచి పూర్తిగా విరమించడానికీ 
నా వల్ల వీలుకాలేదు. వృత్తికి ఆటంకం రాకుండా (పజాజీవితంలోనూ పాల్గొనడం 
సాధ్యమేనని నాకు నమ్మకం కుదిరింది. దానికి తగ్గ విధంగా నా సమయాన్ని 
(కమబద్ధం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. 

ఉదయం అయిదు గంటలకు లేచి 'లా' పుస్తకాలు చదివేవాణ్ణి. స్నానం 
చేసిన తర్వాత కొంతసేపు మనసుకు ఉత్సాహం, _పేరణ కలిగించే పుస్తకాలను 

చదివే అలవాటువుంది. తరువాత విచారణకు వచ్చే కేసుల వ్యవహారాలు 
చూడడానికీ, సాక్షులను కలిసి మాట్లాడడానికి సమయాన్ని కేటాయించాను. 

కేసు వున్నా లేకపోయినా, రోజూ కోర్టుకి వెళ్లే వాణ్ణి. అక్కడి నుంచి వచ్చిన 
తర్వాత వార్తాపష్యతికలు చదివేవాణ్ణి. అయిదు గంటలకు వ్యావ్యాళికి 

బయలుదేరేవాణ్ణి లేదా బహిరంగ సభలు వుంకే అక్కడికి వెళ్లవాళ్లి. ర్యాతి 
భోజనం అయ్యాక రెండుగంటల సేపు చదివే వాణ్ణి. సాహిత్యం, చరిత, 
రాజకీయాలు, జీవిత చరితలు, తత్వశాస్త్రం మొదలైన వివిధ విషయాలను 

చదివి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి నాకు ఎక్కువ. పేకాట, క్లబ్ మొదలైన వినోదాల 

పట్ల నాకు ఆనాడూలేదు. ఈ నాడూలేదు. 
కొందరు మితులు పతి ఆదివారమూ ఒక చోట కలుసుకోవడానికి 

ఏర్పాటుచేశారు. అంతకు ముందే నిర్ణయించుకున్న విషయం గురించి, 

అప్పుడు అక్కడ చర్చించడం అలవాటు చేసుకున్నాం. ఈ సమావేశానికి 
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ఎక్కువగా, యువన్యాయవాదులు వచ్చేవారు. ఒక్కొక్క ఆదివారం ఒక్కొక్కరి 
ఇంట్లో సమావేశం జరిగేది. టీ తర్వాత చర్చ _పారంభమయ్యేది. రెండుగంటల 
సేవు ఆ చర్చ కొనసాగేది. ఈ ఏర్పాటు ఫలితంగా యువకులైన 
న్యాయవాదులకు, _పజాజీవితం గురించి ఆలోచించడానికి, తెలుసుకోవడానికి 
అవకాశం ఏర్పడింది. కాం(గేన్ కమిటీకి గాని, హెమ్రూల్ కమిటీకి గాని, ఈ 
సంస్థతో ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. అయినప్పటికీ వాటితో సంబంధం 

పెంచుకోవడానికి ఈ సమావేశాలు దోహదం, చేశాయి. యువకులే కాకుండా 
కొందరు వృద్ధులైన న్యాయవాదులు కూడా ఈ చర్చల్లో పాల్గొనేవారు. 
న్యాయవాదులు కాని వారుకూడా వచ్చేవారు. 

1916వ సం!! లక్నోలో జరిగిన కాంగేన్ మహాసభలకి నేను మొట్టమొదటి 
సారిగా వెళ్తాను. భారీ ఎత్తున జరిగిన ఒక కాంగ్రేస్ మవోనభకు వెళ్లడం 

అన్నది అదే (పధమం. అంబికా చరణ్ మజుందార్ మహాసభ అధ్యక్రుడు. ఆ 

సమావేశంలోనే నేను (ప(పథమంగా మహాత్మాగాంధీని, లోకమాన్యతిలక్ను, 
బాబూ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీని చూశాను. (పథమ (ప్రపంచ సంగామమం 
జరుగుతూవుండడం వల్ల కాం(గేన్ వారిని సంతోషపెట్తే ఉద్దేశంతో ఆ రోజులలో 

ఐక్య రాష్ట గవర్నర్గా వున్న జేమ్స్మెస్టన్, కాంగేన్ మహాసభకు వచ్చి 
ఉపన్యాసం కూడా ఇచ్చారు. కాంగ్రేస్ ఆవిర్భవించిన సంవత్సరమే 'సర్వీన్' లో 
చేరినట్టు, ఆ మహాసంస్థ పట్ల తనకు అమిత గౌరవం వుందనీ ఆయన 
అప్పు డు చెప్పారు. సభికులను సంతోషం పెట్టడానికి చెప్పిన మాటలు అవ. 

అనిబిసెంట్ నాయకత్వంలో ప్రారంభమైన హోమ్రూల్ ఉద్యమం 

రోజురోజుకూ బలపడుతూ వచ్చింది. ఆ ఉద్యమం, యుద్ధచర్యలకు ఆటంకం 

కలిగిస్తోందని ఆరోపించి, అనిబిసెంట్ను, ఆమె సహచరులు అరుంటేల్, 

వాడియా మొదలైనవారిని కస్టడీలో వుంచడానికి పభుత్వం నిర్ణయించి, వారిని 

ఖైదు చేసింది. అప్పుడు ఆ నాయకులను విడుదల చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా 
పోరాటం ప్రారంభమైంది. కోళిక్కోడ్ లోను అందుకు నినాదాలు ఘోషిస్తూ 

పజలు నగరవీధుల్లో ఊరేగింపుగా తిరిగారు. కాంగగేన్ కమిటీకి, హోమ్ రూల్ 

కమిటీకి నేను కార్యదర్శిగా వుండడం వల్ల ఊరేగింపు, బహిరంగ నభ నేనే 
ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా అధికారులు భావించారు. నాతో సన్నిహితంగా 

వుండేవారిని సైతం, అధికారులు అనుమానంతో చూశారు. నా మిత్రులుగా 

వున్న కొందరు అధికారులు, మరి కొందరు మా' ఇంటికి రావడానికి, నాతో 

మాట్లాడడానికి ఇష్టపడక దూరమయ్యారు. "దారి తప్పిన యువకుడు” అని 

నాగురించి న ఆ అభ్మిపాయాన్ని ధృవపరిచేట్టుగా ఆరోజులలోనే ఒక 

సంఘటన జరిగింది. 

మ(దాసు గవర్నర్ కోళిక్కోడ్కు రాబోతున్నారు. అప్పుడు యుద్ధనిధి' 
కోసరం వారికి పజల తరఫున కొంతనిధి ఇవ్వడానికి కొందరు (పముభులు 

నిర్ణయించారు. అందుకోసరం కోళిక్కోడ్ టౌన్వోల్లో ఒక సభ జరిపారు. ఆ 
నాటి (పముఖులు' కొందరి అభిపాయానుసారం, కోఖిక్కోడ్ పురపాలక 
అధ్యక్రుడు నీ.వ. నారాయణ మీనన్ [పజలను సమావేశపరచి ఆ సభ 
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ఏర్పాటు చేశారు. (పజల తరఫున నిధి అందిస్తున్నట్లు ఒక తీర్మానాన్ని సభలో 
తీసుకువచ్చినట్లయితే, అందుకు నేను వ్యతిరేకించగలనని ముందుగానే నేను 
నారాయణ మీనన్కు తెలియజేశాను. ఈ వార్తే టౌన్హాల్లో సమావేశమైన 
(పజలను విశేషంగా ఆకర్షించింది. కలెక్టర్ ఇవాన్స్ సభకు అధ్యక్షత 

వహించారు. జిల్లా న్యాయమూర్తి జాక్సన్, పోలీన్ సూపరింటిండెంట్ 

మొదలైన పెద్ద అధకారులత. దెవాన్ బహద్దూర్ కేళు ఇరాడి. కవళప్పార 

ముప్పిన్ నాయర్ మొదలైన పురపముఖులు పలువురు వేదిక మీద 
ఆసీనులయ్యారు. నేనూ, మంజారి రామయ్య్యర్, కె. మాధవన్ నాయర్ 
మొదటి వరునలో కూర్చున్నాము. ఘర్షణ ఏదీ జరగకుండా వుండడంకోసం 
సైనికులను కొందరిని టౌన్హాల్ ముందు నిలబెట్టారు. కలెక్టర్ సమావేశానికి 
వచ్చి అద్యక్షస్థానంలో ఆసీనులయ్యారు. సమావేశం ఉద్దేశాన్ని వివరిస్తూ ఒక 
యువకుడు (పనంగించడంతో సమావేశం పారంభమైంది. మొదటి తీర్మానాన్ని 
(పతిపాదించడం కోసం, అధ్యక్షుడు - కవళప్పార ముప్పిల్ నాయరల్ను 

పిలిచారు. 

గవర్నర్ కోళిక్కోడ్ వచ్చినప్పుడు (పజల పేరుతో యుద్దనిధికి డబ్బు 
ఇవ్వడం గురించిన తీర్మానం అది. ఆ తీర్మానాన్ని దివాన్ par కేళు 
ఇరాడి బలపరిచారు. ఇది జరిగిన వెంటనే నేను లేచి నిలబడి, పై తీర్మానం 

గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడానికి అధ్యక్షుని అనుమతి కోరాను. "అధ్యక్షుడు 

అంగీకరించారు. నేను వేదిక మీదకి వచ్చాను. రెండు నిముషాల పాటు 
చెలరేగిన కరతాళ ధ్వనులు నాకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించాయి. నేను 
మలయాళంలో (వసంగించడం మొదలు పెట్టాను. “గౌరవనీయులైన 

అధ్యక్షమవాశయా' అని నేను అనగానే అధ్యక్రునికి కోపం వచ్చేసింది. ఆయన 
వెంటనే లేచి నేను మలయాళంలో మాట్లాడటానికి సమ్మతించడం లేదని 
చెప్పారు. "ఇక్కడున్న (పజలు మలయాళం మాట్లాడేవాళ్లు, ఇంగ్లీషు భాష 
అర్థంకానివాళ్లు చాలామంది ఇక్కడ వున్నారు. వారి తరఫున తీసుకువచ్చిన 

తీర్మానం ఏమిటో తెలుసుకునే హక్కువారికుంది. అందువల్ల నేను 
మలయాళంలో మాట్లాడతాను అని నేను జవాబు చెప్పడంతో హాలు లోపలా, 

బయట గుమిగూడిన పజల కరతాళధ్యనులతో ఆ _పదేశం _పతిధ్వనించింది. 

ఏమి జరుగనున్నదో అని (పజలు ఉద్వేగం చెందారు. “మలయాళంలో..... 
మలయాళంలో అని అరిచారు. అధ్యక్షుడు 'ఏమైనా సరే మలయాళంలో 
మాట్లాడటానికి అనుమతించను' అన్నారు కరినంగా. నేను కూడా 
'ఆలాగయితే ఆత్మగౌరవం వున్న మలయాళిలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొనరు' 
అని చెప్పి టౌన్హాల్ నుంచి వెలుపలికి వచ్చేశాను. టౌన్హాల్లో వున్న 
చాలామంది (పజలూ నన్నే అనుసరించారు. పభుత్వ అధికారులూ, వారికి 
సంబంధించిన వారు మ్మాతమే అక్కడ మిగిలారు. నగరంలో పెద్ద సంచలనాన్ని 
సృష్టించిన సంఘటన ఇది. దీని తర్వాత నన్ను ఖైదు చేయనున్నారన్న 
వదంతి కూడా నగరంలో కొన్ని రోజులు వ్యాపించింది. 
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తెల్ల అధికారులు నామీద కోపంగా వున్నట్లు పలువురు అనుకున్నారు. 

అందువల్ల వారి సమక్షంలో విచారణకు వచ్చే కేసులకు హాజరు కావడానికి నా 
దగ్గరకు వచ్చేవారు తగ్గారు. ఆ రోజులలో అన్ని ముఖ్యమైన శాఖలలోను 
తెల్లవాళే అధికారులుగా వుండేవారు. అయినప్పటికీ, కొన్ని వ్యక్తిగత 
కారణాలవల్ల తెల్లవారి సమక్షంలో నేను కేసు జరిపించే సందర్భాలూ వచ్చాయి. 
అటువంటి ఒక కేసు కోళిక్కోడ్ సబ్డివిజనల్ మేజిస్టేటు మిస్టర్ హాల్ 
ముందు విచారణకు వచ్చింది. 
మహమ్మదీయులలో అహమదీయులు అనే ఒక శాఖ వుంది. వారి మధ్య 

విశేషమైన ఆసక్తిని నృష్టించిన ' "కేను అది. నిందితుని తరఫున ఇద్దరు 

(పముఖ న్యాయవాదులు హాజరయ్యారు. (పత్యరి సాక్రులను సక్రమంగా 

విచారించడానికి మేజి(స్టేటు వారిని అనుమతించలదు. ఆ కారణం చేత, 

రెండురోజుల విచారణ తర్వాత, వారు నా దగ్గరకు వచ్చారు. వారు కోరిన 
(పకారమే నేనా కేసును స్వీకరించాను. ఆ న్యాయవాదులు కూడా నాకు, 
సాయంగా నిలిచారు. మేజ్యిస్టేటు కోర్టులో విచారణ జరిగింది. (పజలు 

లోపలా, బయటా గుమిగూడారు. పదకొండు గంటలకు విచారణ 
పారంభమైంది. మొదటి రోజు విచారణ జరిపిన సాక్షిని, మరి కొన్ని (పశ్నలు 

అడగడానికి నన్ను అనుమతించాలని కోరాను. మేజిస్టేటు అందుకు 
అనుమతి ఇవ్వడానికి అంగీకరించలేదు. నేను మల్లీ "కొన్ని అరబిక్ మాటలకు 
సాక్షులను విచారించాకే అర్థం తెలుసుకోవాలి” అన్నాను. మేజిస్టేటు "సాక్షికి 

అరబిక్ భాష తెలియదు అన్నారు. 'అయితే ఆ విషయం ఆ సాక్టినే 

చెప్పనివ్వండి” అన్నాను నేను పట్టుదలగా. మేజ్యిస్టేటు నన్ను కోపంగా చూని 
“వీలుకాదు. నేను అంగీకరించలేదు” అన్నారు. 'అలా అయితే నేను ఈ 

పశ్నను అడిగాననీ, దానిని కోర్టు అనుమతించలేదనీ నమోదు కావాలి” 
అన్నాను.. అందుకు మేజిస్టేటు ఒప్పు కోలేదు. అప్పు డు ఆ [పశ్నలతో పాటు 
ఒక విన్నపంరాని మేజ్మిస్టేటు చేతికిచ్చాను. ఆయన అది చదివి “కోర్టు 
అనుమతించని ce విన్నపం రాసి ఇవ్వడానికా మీరు వచ్చారు” 

అని అడిగారు. 'ఆ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చుననే నేను సిద్ధంగా వచ్చాను అని 
వత్యుత్తరమిచ్చాను. అదీ తీసి వుంచుకుని సాక్షిని నేను విచారించడానికి 
ఆయన అనుమతించారు. 

దీని కంతటికి కొంత సమయం పట్టింది. గుమికూడిన వారందరూ నేనూ, 
మేజ్మిస్టేటు వాగ్వాదం జరపడం జ్యాగత్తగా గమనిస్తూ వచ్చారు. ఆ రోజు నేను 
న్యాయస్థానం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పు డు మిస్టర్ హాల్ నా దగ్గరకు వచ్చి, 

నావీపు మీద ఒక చేయివుంచి మందవాసంతో “నేను మీ 'క్షయింట్ను 
సిరించబోతున్నాను. అటువంటప్పు డు ఎందుకు ఈ ఆర్భాటమంతా?' అని 

(పన్నించారు. "అది నాకూ తెలును. అందువల్లే అప్పీలుకు కావలసిన 
సాక్ష్యాలను నేను సేకరించుకుంటున్నాను' అన్నాను. 

ఆ రోజు అలా అయింది. 
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మర్నాడు విచారణ అద్భుతంగా జరిగింది. మేజిస్టేటు ఎటువంటి ఇబ్బంది 

కల్గించలేదు. చాలా గౌరవంగా మాట్లాడారు. 
వాగ్యాదాలు ముగిసిన తర్వాత తీర్పు మర్నాటికి వాయిదా వేశారు. నేను, నా 

క్షయింట్లు ఆశ్చర్యపడే - విధంగా, మేజ్యిస్టేటు - నా క్షయింట్లు 

నేరస్థులుకారని భావించి వారిని విడుదల చేశారు. అది నాకు గొప్ప విషయం. 
ఆ కేసులో విజయం సారించిన ఆ రోజునే-నేను టౌన్వోల్లో కలెక్టర్ను 

ఎదుర్కోవడం సంభవించింది. 
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ఐకమత్య ధోరణితో నిర్మాణాత్మకమైన వజా కార్య(కమాలు భారతదేశంలో 
[పారంభించిన వారు అనీబిసెంట్ గారే. 1921 సం!!లో ప్రారంభించిన సవోయ 

నిరాకరణోద్యమంలా హోమ్రూల్ ఉద్యమం శక్తివంతంగా చిస్తరించి. అభివృద్ధి 
చెందలేదనడం నిజమే. అయినప్పటికీ కేవలం ఉపన్యాసాల ద్వారానే రాజకీయ 
స్వాతం్యత్యం సాధించలేము; వాటితో పాటు ఐకమత్యం, నిర్మాణాత్మకమైన 

కార్యక్రమం అవసరమని (గహించి, అమితోత్సాహంతో భారతదేశంలో వాటిని 

(పారంభించారు అనిబిసెంట్. మతానికి సంబంధించీ, విద్యారంగంలోనూ, 

సామాజిక వికాసం దృష్ట్యా అంతవరకు కృషి చేస్తూవచ్చిన అనిబిసెంట్ 
జాతీయరంగంలోకి (ప్రవేశించడంతో స్వాతం్యత్యోద్యమానికి నూతనోత్తేజం, వేగం 
సమకూరాయి. అనిబిసెంట్ తాను బాధ్యత వహించే ఏ కార్యాన్నయినా 
ఉత్సాహంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహించగల దక్తురాలు. ఆమె కార్యదక్షత, 

కృషి, వాగ్ధాటి ఆమేతో సన్నిహితంగా మెలగినవారు ఎన్నటికీ మరువలేని 
అరుదైన అ అంశాలు. 

మలబార్లోని హోమ్రూల్ లీగ్ కార్యదర్శిగా నేను చాతా సార్లు 
అనిబిసెంట్ గారిని కలుసుకోవడానికి, నన్నిహితంగా వుండడానికి అవకాశాలు 

లభించాయి. పలు సందర్భాలలో ఆమెతో కలిసి నేను _పయాణం చేశాను. 

ఒక బహిరంగ సభలో ఉపన్యసించడానికి అంగీకరించినట్లయితే, నిర్జీత 
సమయానికి ముందే ఆమే ఆ (పదేశానికి చేరుకునే వారు. ఉపోద్దాతం నదీ 
లేకుండానే అసలు విషయానికి వచ్చేవారు. నిర్జీత సమయానికి సరిగ్గా 
ఉపన్యాసం ముగించేవారు. ఉపన్యానంలో మాటలు, భావాలు ఎలాంటి 
ఆటంకం లేకుండా పవాహంలా సాగిపోతూవుండేవి. మధురమైన కంఠస్వరం 
ఆమెది. ఒక్క నిముషం కూడా ఆమె వృధాగా గడిపేవారు కారు. కారులోనో, 
రైలు లోనో పయాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆమె ఏదో ఒక పని 
కల్పించుకుని, చేస్తూవుండేవారు. 

మృదాసు నుంచి ఢిల్లీకి నేను అనిబిసెంట్ గారితో _పయాణం చేసిన ఘట్టం 
నాకు జ్ఞాపకం వస్తోంది. రిజర్వ్ చేయబడిన "కూపే'లో (పయాణం చెయ్యడం 

అమెకు అలవాటు. ఇంట్లో పనులు చేసుకున్నక్ష్లు పయాణం చేస్తున్నప్పుడు 
కూడా -ఆమె పనులు నై కంటా వుండేవారు. వేకువ జామున నాలుగు 

గంటలకే నిదలేచి, స్నానం చేసి, ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆ నాటి కార్యకమాలు 
(పారంభించేవారు. అన్నిపనులు నిరాటంకంగా చేసుకుపోయే అనిబిసెంట్ 

అభ్మిపాయాలతో, విశ్వాసాలతో ఏకీభవించని వారుసైతం, ఆమె అసాధారణ శక్తి 

పంతురాలని భావించారు. ఆమె పని చేసేతీరు,. ఆ (కమకిక్షణ మొదలైన 
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వాటిని చూసి నేర్చుకోవాలి. హోమ్రూల్ ఉద్యమ కాలంలో ఆమెతో కలిసి 
వివిధ కార్య(కమాలలో పాల్గొనే అవకాశం లభించడం మవోభాగ్యంగా నేను 

భావిస్తున్నాను. 

191/వ సంవత్సరాంతంలో పరిపాలనా విధానాల సంస్కరణ గురించి 

భారతీయుల భావాలు తెలుసుకోవడానికి, అప్పుడు భారత సెక్రటరీగా 

వున్న మాంకేగ్ భారతదేశానికి అరుదెంచారు. హోమ్రూల్ లీగ్ 

పతినిధులు అప్పు డు ఆయనకో నివేదికను సమర్పించారు. అనిబిసెంట్ గారి 
అధ్యక్షతనే అది జరిగింది. ఆ (పతినిధులలో నేను వున్నాను. 

లోకమాన్యతిలక్, ఆ రోజు ఢిల్లిలో మాంటేగ్ను చూడడానికి వచ్చారు. 
రాజ[దోహనేరం ఆరోపించబడి, ఆరు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష 

అనుభవించిన తర్వాత 1919వ సం!'లో తిలక్ మల్లి జాతీయోద్యమ రంగంలో 

(పవేశించారు. పంచకట్టుకుని, కోటువేసుకుని, మహారాష్ట పద్ధతిలో తలపాగా 
కట్టుకుని, మెడచుట్టూ కండువాతో, చేతిక[రతో కనిపించేవారు తిలక్. తన 

ఆదర్భాలతో ఆయన గొప్ప (పజానాయకుడిగా భాసించారు. వత్తయిన మీనం, 
పకాశవంతమైన కళ్లు, ఆయన హుందాతనాన్ని ద్యోతకం చేసేవి 
త్యాగతిలకంగా వెలిగిన ఆయన జీవిత చరిత ఎంతో ఉత్తేజం కల్గించేవి. తిలక్, 
అనిబిసెంట్ ఆనాటి భారతజాతీయ రంగంలో ఇద్దరు మహానాయకులు. 

ఆ రోజులలో మహాత్మాగాంధీ కూడా ఢిల్లిలో వున్నారు. రాజకీయ రంగంలోకి 

గాంధీ అప్పటికీ పూర్తిగా _పవేశించలేదు. ఖద్దరు పంచ, చొక్కాతో తలపాగా 

చుట్టుకుని, ఆ రోజు వచ్చిన వారితోపాటు నిలబడి వైసాయ్ని, మాంకుగ్ను 
సందర్శించడానికి వచ్చారు. ఆ రోజే నేను మవాోత్మాగాంధీతో 
మొట్టమొదటిసారిగా మాట్లాడాను. 

సి.పి. రామస్వామి అయ్యర్, ఆర్. రంగస్వామి అయ్యంగార్, 

రాజగోపాలాచారి, సేలం విజయ రాఘవచారి, సత్యమూర్తి, నరసింహయ్యర్ 
మొదలైన దక్షిణాది నాయకులను పరిచయం చేసుకునే అవకాశం నాకు 
అప్పు డే ఏర్పడింది. సి.పి. రామస్వామి అయ్యర్ హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో 

(పముఖ నాయకులు కూడా. శక్తి సామర్ధ్యాలుగల న్యాయవాదిగా (పసిద్ధిగాంచిన 

ఆయన, జాతీయ రంగం లోనూ, సాహితీరంగంలోనూ సువసిద్దులుగా 

రాణించారు. ఏ విషయాన్నైనా సులువుగా అవగాహన చేసుకునే చాకచక్యం 
ఆయనకు వుండేది. ఎటువంటి సభలో నైనా సరే ఉపన్యసించే సామర్థ్యం 
కలిగివుండేవారు. ఆ తర్వాత కాలంలో ఆయన మార్గం మరోవైవుకి 

మళ్లినప్పటికీ, స్వాతంత్యోద్యమం పట్ల ఆ రోజులలో ఆయన చూపిన 
అండదండలు మరువ రానివి. 

ఒక కాలఘట్టంలో ఒకే లక్ష్యం ఏర్పరచుకుని కలిసిమెలిని పనిచేసే 
అనుయాయుల మధ్య కాల్యకమేణ అభిపాయభేదాలు తలెత్తడంతో వేరువేరు 

మార్గాలలో విడిపోయారనే అనుకుందాం. అప్పు డు తమ మార్గమే ఉత్తమం; 
ఎదుటి వారిది సరైనది కాదు అని వారిని విమర్శించే స్వభావం చాలా మందికి 

వుంది. రకరకాల స్వభావాల మనుషులు జీవించే ఈ (పవాహంలో మనిషి 



50 గడచిన కాలం 

స్వతం(తంగా అభివృద్ధి చెందాలంకే తప్పని సరిగా సహనం వుండి తీరాలి. 

మనం ఎదుటి వారి చిత్తశుద్ధిని శంకించేప్పు డు, ఎదుటి వారికి మన చిత్తశుద్ధిని 
గురించి (పశ్నించే హక్కు వుందన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. చాలా 
వున్నతమైన పదవిలో వుండేవారు సైతం కొన్ని సందర్భాలలో ఏమా(తం 

జంకుగొంకు లేకుండా ఇతరుల లోపాలను (పస్తావించడం ఎంకే ఆశ్చర్యం 
కలుగుతుంది. 

సేలం నరసింహాయ్యర్ అనిబిసెంట్ మద్దతుదార్లలో (పముఖులు. 

హోమ్రూల్ ఉద్యమ రోజులలో అమితోత్సాహంతో పాటుపడినవారు. 

ఒకసారి ఆయన కుమార్తలు ఇద్దరు. అకాల మరణం పొందారు. త దుఃఖాన్ని 

తట్టుకోలేని ఆయన లౌకిక వ్యవహారాలను త్యజించి, తన ఆలోచనలను 
ఆధ్యాత్మిక భావాలవైపు మళ్లించారు. సాయిబాబా శిష్యుల, నరసింహస్వామి 

అన్న పేరు పొందారు. 1957వ నం!లో ఆయన భౌతికకాయాన్ని. 
త్యజించారు. ఒక వేళ ఆయనకు [పజాజీఏతంలో లభించని మనశాంతి ఆ 

(పశాంతమైన ఆ(గశమజీవితంలో లభించి వుండవచ్చు. కొందరు జీవితాన్ని ఒక 

యుద్దరంగంగా భావిస్తారు. మరికొందరు దాన్ని శిక్షణా క్షేతంగానూ భావిస్తారు. 

ఎన్. సత్యమూర్తి అద్భుతమైన వక్త. తమిళంలోనూ, ఆంగ్రంలోనూ 

అనర్హళంగా ఉపన్యాసించే సామర్థ్యం ఆయనకు వుండేది. బహిరంగ సభగానీ, 

విశ్వవిద్యాలయం సెన్ట్ గానీ, వ విషయాన్ని అయినా ఆయన బాగా 

పరిశీలించి ఆకళింపు చేసుకుంటే తప్ప ఆయన మాట్లాడేవారుకారు. నిర్జీత, 
బైతన్య స్వభావం గల సత్యమూర్తి గారు అకాల మరణం చెందడం 

భారతావనికి పెద్ద లోటనే చెప్పాలి. 
ఢిల్లీలో నేను నర్.సి. శంకరన్ నాయర్ గారిని చూశాను. ఆయన ఆ 

రోజులలో వైసాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఒక సభ్యుడిగా వుండేవారు. 

కోళిక్కోడ్ టౌన్హాల్లో నేను కలెక్టర్ "ఇవాన్సూ' ను ఢీకొన్న వార్త వని 
ఆయన నన్ను అభినందించారు. జరిగిన సంఘటనను వివరంగా చెప్పమని 

అడిగారు. “నా బాల్యంలో కలెక్టర్ అంటే ఏమికేమిటో అనుకునే వాళ్లం! మీరు 

చేసింది చాలా మంచి వని. మన ఆత్మగౌరవాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులలోను 
విస్మరించకూడదు” అని ఆయన చాలా అభినందన పూర్వకంగా చెప్పారు. 

"విదేకివేషాలు కు లభించిన ఆదరణ, ఉత్సహం నన్ను గోపాల 

కృష్ణగోఖలే, లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మొదలైన వారి జీవత చరితలు 

రాసి పపచురించడానికి దోహదం చేశాయి. ఏదో వృత్తి చేస్తూ సంపాయించిన 
ధనంతో కుటుంబాన్ని నిర్వహించడమే కఠినంగా వున్న ఆ రోజులలో పుస్తకాల 
ద్వారా లభించే ఆదాయం, కొద్దిగా వున్నప్పటికీ అది ఎంతో నహాయపడింది. 
రూపాయి ఏమిటి? ఒక అణా కూడా లెక్క చేయకుండా ఖర్చుపెట్టడానికి 
వీలులేని రోజులు అవి. 

ఆ సంవత్సరం మార్చినెలలో తిరువిదాన్కూర్ లో సమావేశమైన నంబ్బుది 
యోగక్షేమ సభ, నాకు 'కేరళ తిలకం” 'అన్న బిరుదు నిచ్చి సన్మానించింది. 
పారంభం నుంచి నంబ్బూదిసమాజంలోని చాలా మంది పెద్దలు, నా (పజా 
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జీవితాన్ని అభినందిస్తూ ఉత్సాహపరిచారు. ఆ సన్మానానికి సంబంధించిన 

మెమోంటోలు అవి (ప్రస్తుతం నా దగ్గర లేవు. అయినప్పటికీ, ఆ రోజులలో 
వాటిని బహూకరించి నన్ను గౌరవంచడానికి పూనుకున్న ఆ ఉదార 

మనస్కులను నేను కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. 
"హోమ్రూల్ ఉద్యమంతో పాటు, జాతీయ విద్య అనే ఒక ఉద్యమం 

కూడా బయలుదేరింది. దానికి నిధి సేకరింఛడంకోసం, కోళిక్కోడ్ బైరాగి 
స(తంలో ఏర్పాటు చేసిన “ఫన్ఫేర్ వేలకొలది (పజల్ని ఆకర్షించింది. 
అటువంటి కార్య(కమం అంతకుముందు కోళిక్కోడ్లో జరిగింది లేదు. 
హోమ్రూల్ ఉద్యమాన్ని 1పోత్సపాంచని వాళుకూడా ఈ 'ఫన్ఫీరో 
విజయవంతంగా పూర్తికావడానికి మనస్ఫూర్తిగా సహకరించారు. 

1918వ సంవత్సరంలో తలైచ్చేరిలో సమావేశమయిన మలబార్ మవోసభ 
సమావేశానికి సిరక్కల్ రామవర్మ వలియరాజా, ఆహ్వానసంఘం అధ్యక్షులుగా 
ఉన్నారు. కోళిక్కోడ్ మవోసభకు వచ్చేసిన సాముదిరి రాజాకు ఆనాటి 
కలెక్టర్ వ్యతిరేకత తెలియజేశారు. ఆ విషయం తెలిసి వుండికూడా, సిరక్కల్ 
రామవర్మ రాజా, బాధ్యత వహించడానికి ముందుకు వచ్చినప్పు డు, ఆయన 

థె ర్యాన్ని దేశభక్తినీ చాలమంది మెచ్చుకున్నారు. 

విదేశీ రాజకీయ రంగంలో కీర్తి గడించి ఈ రోజు చాలమంది మెచ్చుకునే 
విధంగా ఏ.క. కృష్ణమీనన్, ఆ రోజులల్లో హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో ఎంతో 
ఉత్సాహంతో పాల్గొన్న యువకుడు. తలైచ్చేరి కాం(గేన్ లో నేను పాల్గొనడానికి 
వెళ్ళినప్పు డు నేను కృష్ణమీనన్ తండి క్రీ కృష్ణకురూవ్ యింట్లోనే బసచేశాను. 
ఆ రోజులో ఆయన తలెచ్చేరిలో సువసిద్ధులైన న్యాయవాది. 

ఆ సంవత్సరం న్యాయస్థానం సెలవుల్లో "దివాన్ మందత్తు కృష్ణన్ నాయర్ను 
కలుసుకావడానికి నేను తిరువనంతపురం వెళ్లాను. దివాన్గారి "భక్తివిలాన్' 
గృహంలో నేను ఒక వారం బనచేశాను. కృష్ణన్ నాయర్కు ఏమాతం పదవీ 
ఆడంబరంలేదు. _పతీరోజూ, ఆయన కోసం చాలామంది వచ్చేవారు, వాళ్లల్లో 
ఎవర్నీ వృధాగా తన కోసం ఎదురుచూసేలా చేసేవారుకాదు. వాళ్లతో 
మర్యాదగా వ్యవహరించేవారు. న్యాయవాదిగా వుండి దివాన్గా పెద్ద పదవికి 
ఎదిగివున్నప్పటికీ, ఆయన మాటల్లోనూ, తీరులోనూ, నాకు ఏవిధమైన మార్పు 
కనిపించలేదు. 

నేను కావాలనే ఆయన సలవాోతీనుకుని మూలం తిరునాళ్ మవోరాజాను 
చూడడానికి వెళ్లాను. రాజ భవనానికి వెళ్లేప్పు డు ధరించవలసిన సంప్రదాయ 
దుస్తులు నా దగ్గర లేవు. కృష్ణన్ నాయర్ అంతరంగ కార్యదర్శి 
రాఘవ ఫలణిక్కర్ పొడవాటి కోటునాకు సరిపోయేట్టుంది. దాన్ని అర్జంటుగా 
ఇ(స్తీ చేయించాను. సిల్కు పంచ, జరీ తలపాగా కృష్ణన్ నాయరల్వి. అన్నిటిని 
ధరించి అద్దం ముందు నిలబడి నన్ను నేను చూసుకున్నప్పు డు 'మోపాని 
నృత్యం లో 'నట్టు వాన్” నేషం నాకు గుర్తుకొచ్చింది. దివాన్ గారి జంట గురాల 
బండిలో ఎక్కి నేను రాజభవనానికి వెళ్లినప్పుడు నన్ను చూసిన వాళ్లు 
'ఎదూషకుడి వేషంలో వెళుతున్న ఇతనెవరో' అని ఆశ్చర్యపోయి వుంటారు! 
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ఒక రక్షక భటుడు నన్ను రాజుగారి సమక్షానికి తీసుకుపోయాడు. ఒక 

పంచ మ్యాతమే కట్టుకుని ద్వారం వద్ద నుంచున్న రాజు, రాజరీవి 
తొణికిసలాడే ముఖంలో మందహాసం చేస్తూ, నన్ను ఆవ్వానించారు. నేను 
లోలోపల గుర్తు చేసుకున్న స్తుతి వాక్యాలన్ని మరిచి పోయాను. మహారాజు 
పావుగంటసేపు నాతో మాట్లాడారు. నా క్షేమం గురించి అడిగారు, మళ్లీ 
తిరువనంతపురం వస్తే నన్ను కలుసుకోమని (పేమతో చెప్పారు. నేను 
అందుకు ఒప్పు కున్నాను. అయితే ఆ తర్వాత నేను అక్కడి పైక్కమ్ 
సత్యా(గహాకాలంలో మహారాజు చెరసాలకు ఒక ఖైదీగానే వెళ్లాను. 

ఈ విధంగా వృత్తి, (పజా జీవితంలో కోళిక్కోడ్లో మూడేళ్లు గడిచాయి 
కొందరు మి(తులు నెను మదాను వెల్లి అక్కడ వృత్తి చేపట్టడం మంచిదని 

సలవాయిచ్చారు. నాకూ ఒక మార్పు కావాలనిపించింది. అందువల్ల వేసవి 
సెలవుల తర్వాత కోర్టు ఆరంభం కాగానే మదాసు వెళ్లి వృత్త కొనసాగించాలని 
నిశ్చయించాను. 
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మ।దాసులో నా వృత్తి కోళిక్కోడ్ కన్నా తృప్తికరంగానే వుండేది. దానికి చాల 
కారణాలు వుండేవి. నా మితులు కె. మాధవన్ నాయర్, మరికొందరూ 

కోఖిక్కోడ్ నుంచి తరుచూ నాకు కొన్ని కేసులు. పంపుతూవుండేవారు. ఆనాటి 

మ్మ్యదాసు న్యాయవాదులలో _పముఖులుగా వున్న బారిస్టర్ సి. మాధవన్ 

నాయర్ ఆయన తీనుకోని కొన్ని చిన్న కేసులను నాకు పంపి సహాయం 
చేశారు. నా జాతీయ భావాలవపట్ల అభిమానం గల కొందరు మిత్రులు కూడ 
నా పట్ల ఆదరణ చూపారు. అన్నిటికన్నా మించి మ్మదాసు హైకోర్టులో 

న్యాయవాద వృత్తిని కొనసాగించడం నాకు ఆనందదాయకంగా వుండేది. కొన్ని 
సందర్భాలలో కొన్ని కేసుల కోసం, మదాసు నుంచి ఇతర వూళ్లకు వెళ్లే 
అవకాశాలు కూడ లభించాయి. ఉన్నత న్యాయస్థానంలో వృత్తిని (పారంభించిన 

ఒక యువ న్యాయవాదిగా నా ఆదాయం తక్కువ అని చెప్పడానికి వీలులేదు. 
ఐనా నాకున్న బరువు బాధ్యతల దృష్ట్యా అది సరిపోయేది కాదు. 

పజాజీవితంలో పాల్గొనే చాలమంది నాకు పరిచితులుగా వుందడంవల్ల, 

నేను వజాజీఎతానికి దూరంగా వుండడం అనేది కష్టంగా వుండేది. అటువంటి 

జాతీయ మితులు నేను మదాసుకి వృత్తి రీత్యా రావడంపట్ల హర్షం 
వెలిబుచ్చారు. కాల్యకమంగా మ్మదాసు నగర (పజాజీవితంలోనూ నేను 

లుపంచుకునే విధంగా నా దృష్టిని ఆకర్షించారు. 
బారిష్టర్ ఇ.ఎల్. అయ్యర్, పి.పి. వాడియా హోమ్రూల్ ఉద్యమ 

కాలంలోనే నాకు చిరపరిచితులు. కార్మికులకు సంబంధించిన విషయాలలో 
ఎంతో ఉదాత్తంగా వ్యవహరించే ఉత్తమ వ్యక్తి పి.పి. వాడియా. ఆయన మంజేరి 
రామయ్యార్, నరసింహఅయ్యర్ హోమ్రూల్ లీగ్లో (పతినిధులుగా, 
ఖారతదేశపు న్యాయసమ్మ తమైన కోర్కెలను (బిటీష్ వారికి 

తెలియజేయడానికి ఇంగ్లండుకు బయలుదేరారు. అయినప్పటికి వాళ్లు 

జీపాల్టరె చేరేలోగా, (బిటిష్ (పభుత్వం జారీచేసిన ఉత్తరువు. వాళ్లను 
భారతదేశానికి పంపించింది. 

ఇ.ఎల్. అయ్యర్ (క్రిమినల్ కోర్టులో వృత్తి నిర్వహిస్తూ వుండేవారు. 

ఆయన యింట్లో ఎల్లప్పుడూ కార్మిక నాయకులను చూడవచ్చు. వాళ్లతో 

అయ్యర్ ఎంతో గౌరవ(పదంగా మాట్లాడేవారు. ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా 
వాళ్లు అయ్యర్నే ఆ్యశయించేవారు. ఎలాంటి కేసు అయినప్పటికీ కార్మికుల 
తరపున అయ్యల్నే హాజరు కమ్మని చెప్పేవారు. ఫీజును గురించి అయ్యర్ 
దగ్గర నిర్బంధంలేదు, అయినప్పటికి కార్మికులు కూడా అయ్యర్కు 
వీలయినంత యివ్వడానికి వెనుకాడేవారుకారు. తనవృత్తికన్నా, అయ్యర్ 
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కార్మికుల క్షేమమే మిన్నగా భావించారు. ఇ.ఎల్. అయ్యర్తో స్నేహం నన్ను 
కార్మిక సంఘాల వైపు ఆకర్షించింది. కార్మిక సంఘాలను సంఘటిత పరిచి, 

వాటిని నిర్దిష్టమైన “పద్ధతిలో నడిపించే ఏర్పాట్లు చేయడానికి పూనుకున్నాము. 
పి.ఏ. వాడియా, ఈ ”వషయంలో చాల ఉత్సాహంగా పాల్గోన్నారు. ఆయన 

అనీబిసెంట్ గారి న్యూ ఇండియా పిక కార్యాలయ పర్యవేక్షకులు. (టాయ్వే 
కార్మికులు, రిక్షాకార్మికులు, నగరశుద్ధి కార్మికులు, దర్జీ పనివాళ్లు, నూనెకంపెనీ 
కార్మికులు...ఇలా... మ(దాసులోవున్న కార్మిక విభాగాలను కొన్ని సంఘాలుగా 

రూపాందించి సంఘటిత పరిచాము. వాటి కార్యాచరణకు కావలసిన చట్టాలు, 

రూపొందించాము. చర్కరై చెట్టియార్, శ్రీరాములు, వారినర్యోత్తమరావు 
మొదలైన వారు ఈ కృషిలో అ(గగాములైన వారిలో కొందరు. కొద్దికాలంలోనే 
మ(దాసులో కార్మిక సంఘాలు అభివృద్ధి చెందాయి. 

రిక్షా కార్మికుల యూనియన్కు, నగేరశుద్ధ కార్మికుల యూనియన్కు నేను 
అధ్యక్రుణ్ణి అయ్యాను. (టాయ్వే కంపెనీ కార్మికులు, నూనె కంపెని కార్మికులు 
సమ్మెచేయడంతో కొన్ని చిక్కులు ఏర్పడ్డాయి. ఇతర యూనియన్ల వాళ్లు కూడా 
సమ్మె గురించి ఆలోచించసాగారు. చాలా రోజులు ఎగ్మూరులోని 

నాయింటిముందు నగర శుద్ధ కార్మికులు సమావేశం కావడం 
అలవాటయిపోయింది. వాళ్లు కూడ సమ్మెచేయడానికి నిశ్చయించి యితర 
కార్మిక సంఘాల కార్మికులను ఉత్సాహంగా గమనించసాగారు. సాధారణ 

సమ్మెకు సిద్ధంగా వుండాలన్న అభిపాయం వ్యాపించసాగింది. ఈ విధంగా 

కార్మికులమధ్య వ్యాపించిన అనంతృప్తి,. ఒక విధమైన ఉదిక్తవాతావరణాన్ని 

సృష్టించింది. పభుత్వం వారుకూడా త్వరగా విదైనా చేయాలని _గహించారు. ఆ 
రోజుల్లో వెల్లింగ్టన్ (పభువు మదాసు గవర్నర్గా వుండేవారు. కొంతకాలం 
తర్వాత ఆయనే ఇండియా వెసాయిగా పదవీ స్వీకరించారు. కార్మికుల 
సమస్యలకు సంతృప్తికరమైన పరిష్కారం ఏర్పడేలా, యూనియన్ 
నాయకులతో చర్చలు జరపడానికి వారిని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి 
ఆవ్వోనించారు. 

' వాడియా, సర్కరై చెట్టియార్, ఇ.ఎల్. అయ్యర్, డాక్టర్ సుబృరాయన్, 

హరిసర్వోత్తమరావు, శ్రీరాములు మొదలైనవారు గవర్నమెంటు హవున్లో 
సమావేశమైన సభకు హాజరయ్యారు. నేనూ వాళ్లతో వున్నాను. నిజంగా అది 
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశమే. మేమందరం ఒక రౌండ్ కేబుల్ 

చుట్టూకూర్చున్నాము. (పభుత్వ (పతినిధులైన గవర్నర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ 
సభ్యులైన గోరన్ హంటర్ ఆనీనులయ్యారు; నగర శుద్ధి కార్మికుల 

ఉపాధ్యక్రుడైన ఒక కార్మికుడు గవర్నర్కు ఎడమవైపు ఒక కుర్చీలో 

కూర్చున్నాడు. సహృదయుడైన వెల్లింగ్టన్ (పభువు, కార్మికుల కష్ట 

నష్టాలను, కోర్కెలను పరిశీలించడానికి ఒక కమిటీని వర్పాటు చేయనున్నట్లు, 
కమిటీలో ఫలానా వాళ్లు సభ్యులు అనీ తెలియజేశారు. కమిటీ సభ్యునిగా 

ఒక వ్యక్తిని కార్మిక సంఘనాయకులు వ్యతిరేకించారు. ఆ కారణంవల్ల 

ఎటువంటి ఫలితం లేకుండా సమావేశం ముగిసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన 
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సమ్మెకొన్నాళ్లుపాటు సాగింది. ఆ కాలంలో యూనియన్ సభ్యులు మధ్య 

నెలకొన్న ఐకమత్య భావం, సామర్థ్యం, మామూలు (పజలతోపాటు, దాంతో 

సంబంధంవున్న మమ్మల్నీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. 

సమ్మెజరిగినప్పు డు, ఏర్పడిన అల్లర్ల కారణంగా పోలీసువారు కొందరిని 

ఇ దుచేశారు. వాళ్లమీద నేరారోపణచేసి చీఫ్ (పెసిడెస్సీ మెజ్మిస్టేట్ సమక్షంలో 
విచారణకు తీసుకునివచ్చారు. చీఫ్ (పెసిడెన్సీ మెజ్మీస్టేట్ ఒక 

యూరోపియన్. కార్మికనాయకుల విజ్ఞప్తి పకారం ముద్దాయి తరపున నేను 
హాజరయ్యాను. విచారణచూడడానికి కోర్టులో జనం అసంఖ్యాకంగా 

గుమిగుడారు. పెరుగుతున్న యూనియన్ శక్తి సామర్థ్యాలను అణగ(దొక్కాలని 

మెజిస్టేట్ భావించారు. రెండురోజులు ఎచారణ కొనసాగింది, వాటి 

పూర్తివివరాలను ఆనాటి “న్యూ ఇండియా పషతిక (పచురించింది. 

ముద్దాయిలకు మెజిస్టేట్ శిక్షవిధించారు, అయినప్పటికి యూనియన్ శక్తి 
సామర్థ్యాలను పెంచడానికి ఆ విచారణ దోహదం చేసింది. 

ఆ “రోజుల్లో మేము నెలకొల్పిన రెండు సంస్థల గురించి ఇక్కడ చెబుతాను. 

ఒకటి 'న్యూఫెబియన్ సాసైటి' అందులో పన్నెండుమంది సభ్యులు మా(తమే 

వుండేవాళ్లం, వి.పి. వాడియా, కుమారి ఛటోపాధ్యాయ (సరోజినీ నాయుడు 
సోదరి) చెంచయ్య, సర్కరై చెట్టియార్, కె.బి. పద్మనాభ విశ్లె, బారిస్టర్ 
శంకరనారాయణన్ మొదలై నవారు అందులో కొందరు. నేను వాళ్లల్లో ఒకణ్ణి 
పేజా సమస్యల గురించి బాగా పరిశీలించి, వాటి గురించి వ్యాసాలు 

తయారుచేసే వాళ్లం, ఒక్కొక్క శుక్రవారం సాయంకాలం ఆరు గంటలకు ఒక 
సభ్యుని యింట్లో మేము నమావేశమయ్యేవాళ్లం. ముందుగా నిర్ణయించిన 
విషయం గురించి రెండు గంటలపాటు ఐవాదించే వాళ్లం. నభ్యులందరూ కూడ 

అనుకున్న విషయం గురించి బాగా చదివి, స్వయంగా ఆలోచించివుండాలి. 

వివాదం జరుగుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్య వివరాలు నోట్ చేసుకోడం 
అలవాటు. ఒక్కొక్కసారి వివాదం రోజంతా చర్చించినా పూర్తి కాకుండా 

కొనసాగడం కూడా కద్దు. వివాదానికి తీసుకున్న విషయాన్ని బట్టి వుంటుందది. 

రెండు మూడు నెలల పాటు కూడా ఒక్కొక్క విషయాన్ని గురించి చర్చించిన 

సందర్భాలు వున్నాయి. ఈ విధంగా మేము రెండు పుస్తకాలు _పచురించాము. 
"మాంటేగ్ - చెమ్స్ ఫర్డ్ రిపోర్ట్ "మ్మదాసు రాష్టంలో ఓటుహక్కు సమస్య" 
అన్న ఈ రెండు పుస్తకాలను ఇంగ్లండు పేబియన్ సాసైటి ఎంతో 
పశంసించింది. వివాదం ముగిసిన రో౭*+న అందరం కలిసి విందులో 

పాల్గొనేవాళ్లం. మేము ఈ స్థితిలోనూ జాతి భేదం చూడకూడదని 
నిశ్చయించుకున్నాము. దానికి "ఒప్పు కో) వారిని మేము సభ్యులుగా 
చేర్చుకోలేదు. నేను మాసు వదలి వెళ్లేంతవరకూ ఫేభియాన్ సాసైటీ 
కార్యకలాపాలు కొనసాగాయి. 

ఇంకొకటి, భారతదేశం స్యతం|తం పొందాలన్న ఒకే లక్ష్యంతో ఎటువంటి 

మార్గానయినా చేపట్టవచ్చని తెగించి, రహాస్యంగా ఏర్పాటుచేసిన సంఘం. ఆ 
సంఘ సభ్యులు రెండువారాల కొకసారి నిర్ణీత స్థలంలో సమావేశమయ్యేవారు. 
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లక్ష్యసాధనకు కావలనిన కార్యక్రమాల గురించి ఆలోచించేవారు. ఎనిమిది 
మందో పది మందో మాతమే సభ్యులు, నాలుగు, అయిదు నెలలు ఈ విధంగా 
సమావేశమై ఆలోచించడం తప్ప, చెప్పు కోదగ్గ కార్యమేమీ సాధించలేదు. 
స్వతం(తం కోసరమే అయినప్పటికి, మాలో కొందరు, యితరులకు (ద్రోహం 
తలపెట్టడానికి తెగించలేదు. ఈ సంఘం అట్టే కాలం కొనసాగకపోవడానికి 
యిదే పధాన కారణం. 

నేను మదాసులో న్యాయవాద వృత్తిలో వుండగా ఒక రోజు బారిష్టర్ డాక్టర్ 

స్వామినాధన్ నన్ను చూడడానికి వచ్చారు. ఆయన నన్ను వెతుక్కుని రావడం 
చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యం చెందాను. మ్మ్యదాసు న్యాయవాదులలో (క్రిమినల్ 

విభాగంలో (పముఖులలో చాలా చాలా (_పధానమెనవారు ఆయన. 
ఇల్లువదిలితే న్యాయస్థానం తప్ప ఆయన మరెక్కడికీ వెళ్లేవారుకారు. కేసులు, 

పార్టీవాళ్లు తప్ప, తక్కిన పపంచం మీద ఆయనకు అంత ఉత్సాహంలేదు. 
అటువంటి డాక్టరు స్వామినాధన్ ఉన్నట్టుండి నన్ను చూడడానికి వచ్చిన 
కారణం ఏమై వుంటుంది? నేను ఆశ్చర్యపోవడం చూసి నా మనసులోని 
భావాలను ఆయన (గహించి వుండాలి. వెంటనే ఆయన నాతో “నేను ఎందుకు 

యిక్కడికి వచ్చాను అని మీరు అనుకోవచ్చు, చెబుతాను. కోర్ట్ఆఫ్వార్డ్స్ 

పిల్లల కేసు గురించి మీకు తెలిసేవుంటుంది కదా? ఆ కేసును యిక్కడికి 

తీసుకొని వస్తే తప్పకుండా (పతివాదులను శిక్తిస్తారు. విచారణను ఈ కోర్టు 

నుంచి మరోచోటికి తీసుకుపోవడానికి _పయత్నిస్తాను. దానికోనరం విన్నపం 
సిద్దంగా వుంది. ఒక ఆఫిడవిట్ కూడా కావాలి, అది ఈ కోర్టులో (పాక్టీసు 
చేసేవాళ్లు యిస్తే బావుంటుంది. అందుకోసరం కొందరు (పముఖ 
న్యాయవాదులను కలుసుకొన్నాను. వాళ్లు ఆఫిడవిట్ యివ్వడానికి 

జంకుతున్నారు, మీరు దీనికి కావలసిన ఒక ఆఫిడవిట్ యివ్వగలరా అని 

అడగడానికి వచ్చాను”. 

పజల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించిన కేసు అది. సంపన్నులైన జమిందారు 

పిల్లలకు వుండడానికి సౌకర్యాలు కల్పించి విద్య నేర్పడానికి మ।దాసులో “కోర్ట్ 
ఆఫ్ వార్డ్స్ కు చెందిన న్యూయంగ్ టోన్ అనే స్థలం వుండేది. ఒక 
యూరోపియన్-పర్యవేక్షకుడిగా వుండి ఆ పిల్లలకు చదువు చెబుతూవచ్చాడు. 
ఒక రోజు ఆ యూరోపియన్ను ఎవరో కాల్సిచంపెశారు. అక్కడ వున్న 

యిద్దరు పిల్లలను అనుమానించి వారిని ఖైదుచేసి వారిమీద నేరారోపణ 
చేశారు. మద్రాసు ఉన్నత న్యాయస్థానంలోనే ఆ కోర్టు విచారణ జరపాలి. 
జ్యూరీలు మదాసుకు చెందిన వారుగానే వుంటారు. డాక్టర్ స్వామినాధన్ ఆ 
కేసును పిల్లల తరపున వాదించడానికి ముందుకువచ్చారు. నగరంలోని 
పజలందరూ ఈ కేసు గురించే మాట్లాడుకోసాగారు. ఈ స్థితిలో మృదాసు 
నగరం నుంచి ఎన్నుకోబడిన జ్యూరీల తీర్పు సంపూర్ణ న్యాయాన్ని చేసేదిగా 

వుండడం కష్టం అని డాక్టరు స్వామినాధన్ కు అనిపించింది. కేసును బొంబాయి 
ఉన్నత న్యాయస్థానానికి గాని, మరే నగర ఉన్నత న్యాయస్థానానికి గాని, 
మార్చాలని కోరుతూ గవర్నర్ జనరల్కు ఒక వనతిషుతాన్ని యివ్వడానికి 
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డాక్టరు స్వామినాధన్ నిశ్చయించారు. దానికి కావలసిన ' ఆఫిడవిట్' కోరి నా 

దగ్గరికి వచ్చారు. నేను యిచ్చాను. 
ఆ ఎన్నపాన్ని గవర్నర్ జనరల్ అంగీకరించి అనుమతించారు. కేసు 

బొంబాయి న్యాయస్టానానికి బదిలీ అయింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఒకనాడు 

క్షరు స్వామినాధన్ “మాయింటికి వచ్చారు. 'ఆఫిడవిటొ యిచ్చినందుకు నేను 
వ తెలియచేస్తున్నాను. అయితే మీదగ్గర ఒకటి చెప్పాలి, మీ స్థితిలో 

వుండివుంకే నేనా ఆఫిడవిట్లో సంతకం చేసేవాణ్డికాను. నరు అక యువ 

బారిష్టర్ని. ఈ ఆఫిడవిట్ యివ్యడంవల్ల నాకెటువంటి లాభము 

జరగబోయేదిలేదు. పైగా కష్టాన్నే కలిగిస్తుంది. తెల్లవారైన న్యోయమూర్తులు 
యితరులు దీనిని అభిలషించరు. ఎందుకు వృధాగా వారి మనసు కష్టానికి 

గురికావాలి, అనే భావించేవాణ్ణి అన్నారు. డాక్టరు స్వామినాధన్ లేచి సెలవు 

తీసుకునే ముందు మెచ్చుకునే విధంగా నావీవు నిమిరారు 'ముందుకు 
రావలసిన యువకులు మిరు అని అభినందించి వెళ్లారు. 

ఆ కేసులో పిల్లలు నేరస్థులు కాదని బొంబాయి న్యాయస్థానం వాళ్లను 
విడుడల చేసింది. ఇది జరిగి రెండు వారాలు గడిచాక, ఆ జమీందారు 

పిల్లలతో పాటు డాక్టరు స్వామినాధన్ మళ్లీ మా యింటికి వచ్చారు. 

'వీళిద్దరూ ఆ కేసులో నేరం ఆరోపించ బడ్డవారు. మ(దాసులో జరిగి 
వుండిపుంకే వీల్లిద్దరూ తప్పకుండా మరణదండన అనుభవించవలసి వచ్చేది, 
మీరు ఆఫిడవిట్ సంతకం చేసిన కారణంగా, ఈ యిద్దరి ప్రాణాలు 
కాపాడడానికి సహాయపడ్డారు. (పత్యక్షంగా మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికే 
వీళ్లను యిక్కడకి తీసుకుని వచ్చాను" అన్నారు డాక్టరు స్వామినాధన్. ఆయన 
హృదయాపూర్వకమైన మాటలు, నాకు ఎంతటి ఆనందాన్ని కలిగించి 

పుంటాయనీ (వత్యేకంగా వాతా! 

వి.యస్. అయ్యర్, సురేంద్రనాథ్ ఆర్యా, ఎన్. దురైస్వామి మొదలైన 
వారు నేను తరుచుగా చూడాలని ఆశించే మతులు. మై(తికి ప్రాతిపదిక ఒకే 

వు వ కదా? అటువంటి ఒకే అభిమానం మమ్ముల్ని 
ను 

ల » 

J 

£ 

ర న | a ఉన్నతాధర్మాలుగల జీవితాన్ని ఆశించినవారు. ఒక 

గురుకుతాన్ని స్థాపించి, తమ శిమ్యులతోపాటు ఆయన అక్కడే గడిపారు. 

'తిరుక్కురళ్' అన్న అపూర్వ నీతి (గంధాన్ని ఆయన తమిళం నుంచి 

ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. మ్మదాసుకు వచ్చినప్పు డల్లా ఆయన నన్ను 

సుకునేవారు. నదిలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కాలుజారిపడి 
మునిగిపోయిన తన కుమార్తెను కాపాడే నిమిత్తం తనుకూడ నదిలోకి దూకి, 
ఆయనకూడ (పవాహాంలో కొట్టుకుపోయారు. ఆయన మరణం తమిళ 

సాహిత్యానికి తీరని లోటు. 

(బహ్మాసమాజంలోనూ, కార్మిక ఉద్యమంలోను ఉత్సాహంగా కృషి 

చేసినవారు నురేం్యదనాధ్ ఆర్యా. నేను మదాసులో వున్నప్పుడు ఆయన 

తరుచూ మా యింటికి రావడం కద్దు. రాజకీయవిషయాలలో ఆయన 
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(పో(గెస్సివ్ పార్టీకి చెందినవారు. మదాసునుంచి వెల్లిన తర్వాత చాలా రోజులు 
ఆయనని చూడలేదు. 1952వ సంవత్సరం ఆయన కోళిక్కోడ్కు 
వచ్చినప్పు డే నేను ఆయన్ని చూసే అవకాశం లభించింది. 

పాతరోజుల గురించి మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పు డే ఆయన కుటుంబ 
జీవితంలో జరిగిన విషాద సంఘటనలన్నింటినీ చెప్పారు. అదృష్టహీనులు? 
ఇంకేం చెప్పడం? రెండేళ్ల తర్వాత ఆయన కాలం చేశారు. 

ఎన్. దురైసామి మ(దాసు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో ఒక (పముఖమైన 

న్యాయవాది. ఇతరులకు నవహాయం చేయడానికి ఆయన ఎప్పు డూ. 

వెనుకాడేవారు కారు. కాబట్టి ఆయనకు చాలామంది స్నేహితులు వుండేవారు 
మంచి ఉద్యోగం, ఆదాయం, వున్నప్పటికీ ఆయన ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో 
చాల ఆసక్తి కనబరిచేవారు. చాలా మంది మితులకు ఆయన ఆర్థిక 
సహాయం చేశారు. వేలకొద్దీ ఆదాయం వస్తున్న రోజులలో ఆయన వృత్తిని 
వదిలి మనశ్శాంతిని వెతుక్కుంటూ అరవిందాశమం చేరారు. కొన్నిరోజులపాటు 
ఆయన అక్కడే సకుటుంబంగా గడిపారు. ఆ(శమం నుంచి ఆ తర్వాత 
న్మిష్కమించినప్పటికీ = అధ్యాత్మక చింతనలోనే జీవితాన్ని గడుపు తూవున్నారు. 

కొన్ని సంవత్సరాల (క్రితం నేను ఆయన్ను మదాసులో చూశాను, ఆ 
పాతస్నేపాతుడు ఆకారంలో చాలామార్చుచెందారు. డబ్బు, వదవ, పేరు 

(పతిష్టలు ఆయన్ను ఆకర్షించలేదు. “వీటికంతా ఏమిటి పరమార్థం? ఈ 

జీవితం మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకు వెళుతోంది? అన్న (పశ్నలకు జవాబు వెదికే 

ఆలోచనలలో లీనమయ్యారు. 
ఆధ్యాత్మక చింతనలకు తగ్గ మానసిక పరిపక్వత సమకూరితేనే 

మనశ్శాంతిని, ఆనందాన్ని, అనుభవించడం సాధ్యం. వయసుగాని, పరిస్థితిగాని, 

దానికి ఆటంకంకాదు. 

జీవిత పయనంలో మనతో మసలే మనుషులతో మనకు ఏర్పడే 
అనుభవాలు మనకు తెలియకుండానే మన స్వభావాన్న, ఆలోచనా వైఖరిని, 
మార్చడానికి దోహదం చేస్తాయి. కొందరి మాటలు, చేతలు ఎప్పటికీ 
మరిచిపోని విధంగా మన హృదయాల్లో గాఢంగా ముదవేస్తాయి. ఎన్ని రకాల 

మనుషుల్ని మనం చూస్తాము? ఎటువంటీ భావాలతో వారు తమ బాధ్యతలు 
నెరవేరుస్తారు? ఒక సాధారణ వ్యక్తిని జఇకేపనికి వురికొల్చేఐ, 
హృదయాంతరాళాల్లో వుండే స్వార్ధమే అని కోందరు చెప్పడం. కద్దు. అధిక 

సంఖ్యాకుల్లో యది నిజంకోవచ్చు. అయితే ఈ కోవకు ' చెందనీ “కోందరు 
పెద్దలను మనం చూస్తాము. అటువంటి మవాోనీయులు నంఖ్యలో 

చాలాతక్కువగా వుండడంవల్ల వారిని మనం గౌరవిస్తాం. సూక్ష్మంగా ఆలోచించి 
చూసినట్టయితే ఒక మనీషి తన' ఉద్దేశాలకు, తను జీవించే సమాజలక్ష్యాలను 
ఒకటిగా చేసుకోవచ్చు. అలా బజరగలేఠంటే ఒకటి. తన లక్ష్యానికి 

సంబంధించినంతవరకు ఆయన అభ్మిపాయం తప్పు గా వుండాలి, లేదా ఆయన 
జీవించే సమాజధోరణిలో చిక్కులు పుండాలి. సమాజం ఉద్దేశ్యం వ్యక్తులు జీవిత 

క్షేమాన్ని వికసింపచేని అభివృద్ధి చేసేదిగా వుండాలి. సామాజిక క్షేమాన్ని దృష్టిలో 
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వుంచుకుని వ్యక్తి తన జీవితాన్ని రూపొందించుకోవాలి. తన బాగు సమాజానికి 
సంబంధించిన బాగు అనీ, సామాజిక క్షేమమే, తనక్షేమం అని భావించే 
పరిపక్వతను మనిషి యింకా పొందలేదు. తత్ప్వజ్ఞానుల ఊహల్లో మాతమే 
కనిపించే ఆదర్శలోకం మామూలు మనిషి లక్ష్యానికి దూరమైపోతూంది. 
లక్ష్యాన్ని సాధించే పయత్నాలను చేపట్టినప్పు డే జీవితంలో సుఖం, వెలుగు 
చేకూరుతాయి! 
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హోమ్రూల్ ఉద్యమ ఫలితంగా భారతదేశంలో కొన్ని పరిపాలనా 
సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి _బిటిష్ పభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఆ 

రోజులలో సెక్రటరీగా వున్న మాంటేగ్, వైసాయ్గా వున్న బేమ్స్ఫోల్డ్ వభువు 
కలిసి చర్చించి తయారు చేసిన నివేదికను 1918వ సం! నవంబరులో 
విడుదల చేశారు. ఆ (పకటనలో వివరించిన తీర్మానాలు భారతీయులను 
రెండు రకాలుగా విభజించడానికి దోహదం చేశాయి. అందులో సూచించిన 

పరిపాలనా నంస్కరణలు తమకు ఏమా(తం తృప్తి కలిగించలేదనీ, వాటిని 

అంగీకరించడానికి వీలుకాదనీ తీీవవాదులు కొందరు పట్టుబట్టారు. 

అంగీకరించడానికి తగిన కొన్ని తీర్మానాలు వున్నాయని, కనీసం 

(పయోగాత్మకంగా అమలుపరచడానికి ' కొంతకాలమైనా వాటిని 

ఒప్పు కోవచ్చునని కొందరు మితవాదులు అభిపాయపడ్డారు. అయితే 
కాం[గేన్లో అధిక సంఖ్యాకులు అతివాదులే! పకటన విడుదలైన తర్వాత 
కొంతకాలానికి ప్యతికలలోనూ, (_పజావేదికలమీద దాని గురించి తీవమైన 
వివాదాలు చెలరేగాయి. అంతవరకు ఒకటిగా కృషిచేసిన చాలామంది 
మిత్రులు విరోధుల్లా విడిపోయి ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకోసాగారు. 

మాంటేగ్ - ఛేమ్స్ఫర్డ్ నివేదికను, _శద్ధగా చదివి వాటి వివరాలను సూక్ష్మంగా 
పరిశీలించడానికి అప్పుడప్పుడు మాలో కొందరం న్యూఇండియా 

కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యే వాళ్లం. వాళ్లల్లో అనిబిసెంట్, సి.పి. 
రామస్వామి అయ్యర్, ఇ.ఎల్. అయ్యర్, చక్కరై బెట్టియార్ ఇంకా పలువురు 

సమావేశమయ్యేవాళ్లు. నేనూ ఆ సమావేశంలో పాల్గ్లొనేవాణ్ణి. అనిబిసెంట్, 
సి.పి. రామస్వామి అయ్యర్ దాదాపు ఏకాభ్మిపాయమే కలిగివుండేవారు. 
పరిపాలనా సంస్కరణలను, (వపయోగ(పాతివదికమీద తీనుకురావచ్చని వారు 

అభ్మిపాయపడ్డారు. మాలో కొందరు దానికి సమ్మతించలేదు. (కమ్మకమంగా 
మేము వారినుంచి దూరమై పోతున్నట్లుగా నాకు అనిపించింది! 

భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో వ్యాపించిన ఈ అభ్మిపాయఖేదాలు 
మలబార్ కాంగేన్లోనూ చోటుచేనుకున్నాయి. రెండు సంవత్సరాలుగా నేను 
మ(దాసులో నివసిస్తూ వున్నప్పటికీ, మలబార్లో జరిగే జాతీయ 
సంఘటనలను నేను జ్యాగత్తగా వరికిలిస్తూ వచ్చాను. 1920 సం! 
ఏపిల్నెలలో మంజ్రిలో సమావేశం కానున్న మలబార్ జిల్లా మహాసభకు 
రావాలని క. మాధవన్ నాయర్ నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆ ఆవ్వానానికి గల 

కారణాన్ని వెంటనే (గహించాను. 
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“హిందూ సంపాదకులు కసూరి రంగ అయ్యంగాల్ ఆ మహాసభకు 

అధ్యక్షత వహించారు. అనిబిసెంట్ కూడా ఆ మహాసభకు విచ్చేశారు. 
మలబార్ పలు[పాంతాలనుంచి పతినిధులుగా, పరిశీలకులుగా చాలామంది 

హాజరయ్యారు. 

ఎటుచూసినా అలజడి చెలరేగే వాతావరణంలో మవాసభ సమావేశమై 
వున్నట్టు పరిస్థితిని చూస్తుంకే అర్థమయింది. మొదటి రోజు ఆవేదిక చుట్టూ 

అక్కడక్కడ సమావేశమై, కాం(గేన్ పరిశీలనకు వచ్చే విషయాల గురించ్ 
చర్చించి ఉభయపక్షాల వారి అభిపాయాలను, మద్దతుదార్లను సేకరించే 

పయత్నాలు ఉ(వంగా'కొనసాగాయి. 

భిలాఫత్ విషయంలో, (బిటిష్ (పభుత్వం అనుసరించిన తంతం 

మహమ్మదీయులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది. (బిటిష్ వాళ్లు భారత 
దేశంలో "ఆచరణకు తీసుకురానున్న పరిపాలనా సంస్కరణలు ఆశించిన 

దానికంటే భిన్నంగా నంకుచిత ధోరణిలోవున్న విషయం తెలియగానే 

జాతీయవాతావరణమే ఉదేకపూరితమైంది! సంస్కరణకు సుముఖత చూపే 

బృందాలు, విముఖత చూపే బృందాల మధ్య మలబార్లోని మంజేరిలో ఒక 

పోరాటమే జరిగింది. (పతినిధుల సమావేశంలో చాలామంది 

మహమ్మదీయులు వున్నారు. మునుపు ఎన్నడూ లేనంతగా _పతినిధులు 
అత్యధిక సంఖ్యలో కనిపించారు. వివిధ మతాలకు చెందినవారు మధ్యతరగతి 
గృహస్థులు, కార్మికులు, ఇలా పలువర్గాలకు చెందిన వారెందరో పాల్గొన్న ఆ 
మవాసభ చాలా ఉత్తేజకరంగా కనిపించింది. ఏపిల్ 28వ తేదీ మధ్యాహ్నం 

పన్నెండుగంటలకు మహాసభ ఆరంభమైంది. ఆ రోజు ఉదయం ఎనిమిది 

గంటలకు దేశపరిస్థితిని ఉద్దేశిస్తూ మహాసభ వేదిక ఆవరణలో జరిగిన 

బహిరంగసభలో నేను, ఎ. రంగస్వామి అయ్యర్ గారు ఉపన్యసించాము. 
పరిపాలనా సంస్కరణల గురించి విపులంగా వివరించి (పజలు మా 

అభిపాయంతో ఏకీభవించేట్టు చేయడానికి మేము (పయత్నించాము. 

అధ్యక్షోపన్యాసం తర్వాత నాటి సభ ముగిసింది. సాయం కాలం ప్రారంభమైన 

కార్యనిర్వాహక వర్గ సమావేశం రాతి ఎనిమిది గంటలవరకు జరిగింది. 
మర్నాడు జరుగనున్న చర్చనీయాంశాలు ఏమిటనే సూచనలు అప్పుడే 
కనిపించసాగాయి. 

209వ తేదీ ఉదయం పదకొండు గంటలకు సభ మళ్లీ ప్రారంభమైంది. 

1300 పతినిధులు సభకు హాజరయ్యారు. అప్పుడే సభలో వేడి 

కనిపించింది. వ్యతిరేకతకు ఆస్కారం లేని తీర్మానాలను ఆమోదించిన తర్వాత 

పరిపాలనా సంస్కరణల గురించిన తీర్మానాన్ని కె.బి. రామన్ . మీనన్ 

(పవేశపెట్టారు. 
సంపూర్ణ బాధ్యతాయుతమైన పరిపాలనకు భారతదేశం పూర్తిగా 

అర్హమైనదనీ, మాంకేగ్ పరిపాలనా సంస్కరణలో భారతదేశానికి 

న్యాయబద్ధమైన హక్కు నిరాకరించబడిందని, ఈ కొత్త సంస్కరణ తృప్తి 

కలిగించదని, (పజల అభీష్టానికి విరుద్ధమైనదని ఆ తీర్మాన పారం. 
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ఎం.ఎల్.ఏ. సుబృరామయ్యుర్ దానిని _(ధువపరిచారు. పరిపాలనా 

సంస్కరణ 'తృప్తికలిగించనిదె' “అభీష్టానికి విరుద్ధమైనది" అన్న పదజాలం 

కాం దిద్దుబాటును అనిబిసేంట్ తమి అసమాన వాక్చాతుర్యంతో 
తెలియచేశారు. ఆ సవరణకు నీలాంబూర్ యువరాజు ఆమోదాన్ని 

తెలియజేసి (ధువపరచారు. నేను దానిని వ్యతిరేకించి మాట్లాడాను. 
ఎ. రంగస్వామి అయ్యంగార్, 3. మాధవన్ నాయర్, మంజారి రామయ్యర్ 

మొదలైనవారు దానిమీద జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్నారు. అధిక సంఖ్యాకులైన 

(పతినిధుల ఆలోచనా ధోరణి తమకు అనుకూలంగా లేదని (గహించడంతో 
అనిబిసెంట్, ఆమె మద్దతు దార్లు సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోయారు: తీర్మానానికి 
ఎన్నిక జరిగినప్పుడు, అధిక సంఖ్యాబలంతో తీర్మానం నెగ్గింది. చరిత 

(పసిద్ధిగాంచిన మంజారి మవాసభ ఈ విధంగా ముగిసింది. 

అనిబిసెంట్ పరిస్థితి శోచనియమైనదిగా నాకు అనిపించింది. 

అయినప్పటికీ నాకు "ఆమె. మీద వున్న గౌరవం విమ్మాతం తగ్గలేదు. 
వివిధరీతుల్లో మన దేశానికి సేవ చేసి, భారతీయుల కృతజ్ఞతకు, పాతమైన 
ఆ విశిష్ట వనితకు ఖారతచర్మితలో శాశ్వతమైన స్థానం తప్పక వుంటుంది. 

అభివ "యాలు వేరుకావచ్చు; దృక్పథాలు, పోకడ వేరు కావచ్చు, కాని 

నిస్వార్థమైన సేవకు తన జీవితాన్నే త్యాగం చేసిన ఆ మహనీయురాలికి 
నినమ పూర్వకంగా సరస్సు వంచి అంజలి ఘటించకుండా వుండలేము. 

దేశపబజలలో మరింత అలజడిని రేకెత్తించే సంఘటనలు వెనువెంటనే 

జరగసొగాయి. చాలాకాలంగా బంధనాలలో వున్న భారత భూమి 

బానిసత్వంనుంచి విముక్తిపొంది, స్వాతంత్యాన్ని గెల్పుకోదానికి - విధి 

అనుకూలించేవిధంగా కనిపించాయి ఆ సంఘటనలు. జలియన్వాలాబాగ్ 

దురంతాలు, ఆ తర్వాత సైనిక నిర్భంధం, అన్యుల ఆధిక్యాన్ని గురించిన 

అసలు స్వరూపాన్ని పజలకు బట్టబయలు చేశాయి. చలన రహితంగా వుండి 
పోకుండా తమను పీడిస్తున్న బానిస నంకెళ్లను తెంచుకోడానికి ఐకమత్యంతో 
పోరాడాలన్న స్పృహా దెశపజలలో కలిగింది. పంజాబు అరాచక పరిపాలన 

గురించి అభ్మిపాయభేదాల కారణంగా, ఆ రోజులలో వైసాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 
కాన్సిలలో సభ్యులుగా వున్న సర్ సి.పి. శంకరన్ నాయర్, తమ పదవికి 
రాజినామాజేశారన్న వార్త దేశమంతటా వ్యాపించింది. (పజలు 

అమితోత్సాహంతో ఆ వార్తను హర్షించారు. పదవిని త్యాగం చేసి మృదాసు 

వచ్చిన శంకరన్ నాయర్కు ఆ రోజు దారిపొడవునా ఏర్పాటు చేయబడిన 
గౌరవమర్యాదలు, సత్కారాలు, పరిపాలనా పద్దతిపట్ల (పజలలో ఏర్పడిన 

అసంతృప్తిని, ఆంగ్లేయుల పట్ల వ్యతిరేకతను తేటతెల్లం చేశాయి. ఆయన 
షృుదాసు సెంటల్ రైల్వేస్టేషన్లో దెగినప్పు డు జనం గుంపులు గుంపులుగా 
వచ్చి స్వాగతం చెబుతూ బేసిన నినాదాలు, పాందిన ఆనందం మరువలేనివి. 

దేశంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు నన్ను నిలువనీయకుండా చేశాయి. 
న్యాయవాద వృత్తిలో (శద్దచూపడం చాలా కష్టమనిపించింది. కుటుంబ 

బాధ్యతలు, _పజాపాత కార్యకమాల పట్ల ఉత్సాహం... ఈ రెండింటి మధ్య 
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సంఘర్షణ ఆరంభమైంది. భార్యా పిల్లల్ని కాపాడే బాధ్యత మా(తమే కాదు, 
మా తల్లిని, నా ఆశయం కోరిన తోబుట్టువులు కొందరిని కూడా కాపాడవలసిన 
బాధ్యత నామీద వుంది. నాకు ఇద్దరు సోదరులు, నలుగురు సోదరీమణులు. 

ఈ బాధ్యతలతో పాటు అప్పుల బాధ మరొకవైపు. అప్పులు చేసినవాడు 
వాటిని తీర్చేవరకు, మరే బాధ్యతల్ని తీసుకోకూడదని నాలో నేను ఎన్నోసార్లు 
అనుకునేవాణ్ణి. కాని సాంఘికోద్యమం పట్ల నా ఉత్సాహం ఎప్పటికప్పుడు 
ద్విగుణీకృతమవుతూ వుండేది. ఏదో అదృశ్యశక్తి ఇతర బాధ్యతలను 

స్వీకరించకుండా నన్ను మళ్లి మళ్లి _పజాపాత కార్యాల వైపే ఆకర్షిస్తున్నట్లు 
అనిపించేది. "చేతిలో కాన డబ్బుంకే....... ' అన్న ఆశ నాలో చాలాసార్లు 
కలిగేది. అలా వున్నట్లయితే నా ధోరణికి తగిన జీవితాన్ని కొనసాగించడం 
సాధ్యమవుతుంది కదా? అందుకు వీలుకాకుండా రుణభారం నాకు పెద్ద ఇనుప 

సంకెళ్లు వేస్తూ వచ్చింది. స్వతం్యత పోరాటం నేను లేక పోయినా నడుస్తుంది. 
నిజమే. భారతీయ స్వాతంత్యపోరాటంలో నా పాత (పముఖమైనదని నేను 
అనుకోలేదు. అయినప్పటికీ దేశసేవలో నేను అనిర్వచనీయమైన తృప్తి 
పొందాను. నేను ఆశించిన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనలేని నా దురదృష్టాన్ని 
నిందించాను. శపించాను. 

సి. రాజగోపాలాచారి రోజులలో మ్మదాసులో న్యాయవాద వృత్తిలో 
వుండేవారు. హోమ్రూల్ ఉద్యమం (ప్రారంభించిన నాటి నుంచే ఆయనతో 
నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ రోజులలో ఆయన సేలంలో ప్రాక్టీసు 

చేసేవారు. ఆ తర్వాతే మృదాను వచ్చారు. అప్పు డప్పు డు న్యాయస్థానంలోనూ, 
ఇతర్యతా మేము కలుసుకునేవాళ్లం. నా భావసంఘర్షణను ఆయన 
సహృదయంతో అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన నూక్ష్మబుద్ధి, లోపాలను, 
తప్పు లను నిశితంగా పరికీలించే తెలివితేటలు, (పజాహిత కార్య(కమాలలో 
పాల్గొనే దక్షత నన్ను ఆయన వైపు ఆకర్షించాయి. _పజాకార్యాలలో పాల్గొనమని 
ఆయన నన్ను (పోత్సహించారు. మేము కలిసి పని చేసిన రోజులలో ఆ 
మధుర స్మృతులు ఏమాతం చెరిగిపోకుండా, ఇంకా నా మనసులో 

నిలిచివున్నాయి. 

స్వాతం్యత్యోద్యమంలో ఉత్సాహంతో పాల్గొనడానికి నన్ను (ప్రోత్సహించిన 
మరోమ్మితులు శ్రీరాములు. కార్మిక ఉద్యమం (ప్రారంభించిన రోజులలో 

అమితోత్సాహంతో పాల్గొన్న (వముఖుడాయన. ఆయన ఎక్కువగా 

చదువుకోలేదు. అయినప్పటికీ కార్మికుల మధ్య శ్రీరాములుకు మంచి 
పలుకుబడి వుండేది. పండిత మదన్మోహనమాలవ్యాలా పొడవెన చొక్కా, 
తలపాగా వేసుకుని, వెనుక మెడకు చుట్టిన అంగవ స్తుంతో - మందహాసంతో 
చలాకీగా తిరుగుతూ పనిచేసే క్రిరాములు గారు ఆనాటి (పజాజీవితంతో 
పరిచయం వున్నవారందరికి తెలుసు. ఆయన ప్రతిరోజూ మా ఇంటికి 

వచ్చేవారు. కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరుగా మాతో మాట్లాడి నంతోషించేవారు. 

నేను మృదాసు నుంచి వచ్చేవరకు ఆయన నన్ను విడిపోలేదు. 
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అదేవిధంగా చక్కరై చెట్టియార్ కూడా సన్నిహిత మి(తులే. దేశంలోని 
కార్యకలాపాల గురించి, కార్మికోద్యమం గురించి ఆ రోజులలో మా 
అభ్మిపాయాలు ఒకే విధంగా వుండేవ. ఆ తర్వాత మాలో అభ్మిపాయఖేదాలు 

వచ్చాయి. 

ఒక నుఎసిద్ధ సాహీతీవేత్త జీవితాన్ని ఒక తేనెతుట్టకు ఉపమానంగా 
చెప్పిన విషయం నాకు జ్ఞాపకం వస్తోంది. “తేనెటీగలు వివిధ (పదేశాలలోని 
పువ్వులనుంచి తేనెను స్వీకరించి తీసుకువస్తాయి. పువ్వుల మకరందాన్ని 
అనుసరించే తేనె వుంటుంది. అయితే కొన్ని రకాల పువ్వులనుంచి లభించే 

మకరందం చాలా తియ్యగా వుంటుంది. కొన్ని రకాల పువ్వుల నుంచి లభించే 

తేనె అలా వుండదు. అయినప్పటికీ చిట్టచివర అన్ని కలినినప్పటి 

తియ్యటితేన కదా మనకు లభిస్తోంది? జీవితం కూడా అలాంటిదే. వివిధ 
రకాల వ్యక్తులు ఒక్కొక్క విధంగా మనల్ని (పభావితం చేస్తారు. 

పరిచయస్తులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరి దగ్గర నుండి లోటు 
పాట్లను, మంచి గుణాలను మనం కొంతవరకు మనవిగా చేసుకుంటాము. 
అది మన అసలైన స్వభావంలో హెచ్చు, తగ్గులు ఏర్పడే విధంగా మార్పులు 

తీసుకువస్తుంది. ఈ అంశాన్ని మనం (గహించకపోయినప్పటికీ, ఇలా 

జరగడం అన్నది వాస్తవం. 



న్యాయవాద వృత్తి విరమించి _పజాజీవితంలో 
పాల్గొనడం 

1920వ నం!! డిసెంబర్లో నాగపూర్లో సమావేశమైన కాం(గెన్ సభ 
భారత చర్నితలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని _పారంభించింది. మవాత్మాగాంధీ 

రాజకీయ రంగంలోకి (ప్రవేశించగానే దేశం మొత్తంమీద విప్లవాత్మకమైన 
మార్పులు అతివేగంగా చోటుచేసుకున్నాయి. భాషా పాతిపదిక మీద కాంగ్రేస్ 
ప్రాంతీయ సంస్థలను రూపొందించింది. కాంగేన్ లక్ష్యం స్వరాజ్యాన్ని 

సాధించడమేనని, దానికి మార్గం, హింసామార్గం కాదనీ, సహాయ నిరాకరణ అని 

కాంథగేన్ ఉద్దాటించింది. పర్యవసానంగా చాలా మంది పదవులు, హోదాలు, 

వదులుకున్నారు. ఎందరో న్యాయవాదులు వృత్తిని విరమించి 

రాజకీయరంగంలోకి దూకారు. విద్యార్థులు కళాశాలలను విడిచి దేశస్వాతం[త్య 
సంగామంలోకి దిగారు. కాంగేన్ అస్పృశ్యత నివారణ పధకం వివిధజాతుల 

వారిని రణరంగక్షేతానికి ఆకర్షించింది. ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో కాంగేన్ 
పదర్శించిన ఉదాత్త వెఖరి హిందూముస్లిం ఐక్యత బాగా నెలకొనడానికి 

దోహదం చేసింది. దేశం మొత్తం మీద మున్నెన్నడూ కనీవిని ఎరుగని 
ఐకమత్యభఖావం, ఉత్తేజంగా త్యాగనిరతి ఎపస్పుటంగా కనిపించాయి. 

నాగపూర్ కాంగ్రేన్లో నెగ్గిన తీర్మానం, ఆ తర్వాత దేశ ఉత్తర్వాగం నుంచి 
దక్తిణ్యాగంవరకు పాంగిపారలిన ఉద్వేగం' నాలోను విప్లవధోరణిని రేకెత్తించాయి. 

ఏం చెయ్యడమో దిక్కుతోచకుండా దిగులుతో కొన్నాళ్లు కాలం గడిపాను. ఈ 

సమయంలో రాజగోపాలచారి నన్ను చాలాసార్లు చూశారు. ఒక సారినాతో "మీరు 
ఇప్పు డు మలబారులో వుండాలి అన్నారు. 

పోరాటంలో దిగడానికి నాకు (పేరణ అవసరం అనిపించలేదు. అయితే 
చేతిలో డబ్బులు లేకుండా నాకుంటుంబాన్ని దిక్కులేని స్థితిలో ఎలా 
విడిచిపెట్టగలను? నా బాధ్యతలను నెరవేర్చకుండా దేశభక్తుణ్ణని 
చెప్పు కుంటూ నేను స్వతం(త పోరాటంలో దిగటం సబబేనా? మా తండి 

పాణంతో వుండి వుంటే నా ధోరణి గురించి ఆయన ఏమనేవారో చాలాసార్లు 

ఆలోచించి చూశాను. అయితే ఈ సమస్య గురించి రెండువధాలుగా 

ఆలోచించాలి. భారతదేశం ఒక స్వతం[|త దేశమనీ అది మరో దేశంతో 
యుద్దానికి దిగవలసిన తప్పనిసరి పరిస్థితి ఎర్పడివుందనుకుందాం. 

యువకులందరూ యుద్దానికి  బయలుదేరాలని భారతదేశం ఆదేశిస్తే, 

తిరస్కరించడం నా వల్ల సాధ్యమవుతుందా? కాంగేన్ నన్ను నిర్భంధించి 
ఆజ్ఞావించలేదు. అయినప్పటికీ కాం(గేన్ ఉద్దేశాన్ని ఒక ఆజ్ఞగా భావంచి 
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అనుసరించే బాధ్యత నాకు లేదా? ఇలాంటి ఆలోచనలు నాలో చెలరేగి నా 
మననును కలవర పరిచాయి. 

ఇంతలో మలబారులోని పరిస్థితికూడా ఉద్యమానికి సిద్ధంగా మార్పులు 
బెందుతూ వచ్చింది. నాగ్పూర్ “కాంగేన్ తీర్మానాలు, మలబార్ కాంగేన్ 
కార్య(కమాలకు ఒక నూతనోత్సావోన్ని కలిగించాయి. ఖిలాఫత్ ఉద్యమం 

దానికి మరింత బలం చేకూర్చింది. 

కాం(గేన్, కొత్త భాషా (పాతిపదికపై రాష్టాలుగా తీర్చిదిద్దడానికి 
పూనుకోవడం వల్ల - కొచ్చి, తిరువదాన్కూర్, మలబార్ కలిని కేరళ 

రాష్టమయింది: ఈ'కేరళ రాష్ట కార్యగేన్ కమిటీకి కె. మాధవన్ నాయర్ కొత్త 
కార్యదర్శి అయ్యారు. 

మహామ్మదీయులలో ఏర్పడిన అసంతృప్తి - (పమాదకరంగా 

పరిణమిస్తుందేమోనని అధికార వర్గం అనుమానపడింది. దానిని 

తొలగించడానికి కొన్ని మార్గాలను ఆలోచించారు. బపారంగసభలకు 
నిషేదాజ్ఞలు జారీచేస్తూ జిల్లా మెజిస్టేటు ఆజ్ఞాపించారు. మృదాను ముస్లిమ్ 
వర్గంలో గొప్పనాయకుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న యాకూబ్ హసన్ సాహెబ్ 
కోళికోడ్ లో ఒక బహిరంగ సభలో ఉపన్యసించడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఆయన 

ఆ స్థలానికి చేరగానే ఆయన మీద నిషేధాజ్ఞ చర్య తీసుకున్నారు. అది 1921 
సం" ఫ్మిబవరి 15వ తేదీన జరిగింది. ఆ సభలో పాల్గొనడానికి పి. గోపా 

మీనన్, కె. మాధవన్ నాయర్, పాన్ మాడత్తు మొయ్దీన్, కోయా మొదలై 
వారికీ అదే నిషెధాజ్ఞ! ఆ ఆజ్ఞను అతికమించి, బహిరంగసభ జరపడానికి 

వారు నిశ్చయించారు. జిల్లా మెజిస్టేటు థామన్ వారిని ఖైదు చేయమని 
పోలిన్ సూపరింటెండెంట్ హిచ్కాక్కు ఆజ్ఞావించారు. ఈ వార్త (పజలలో 

వ్యావెంచగానే, కలెక్టర్ కార్యలయం చుట్టూ ఒక పెద్ద గుంపు చేరింది. కలెక్టర్ 
కార్యాలయానికి మూడు వైపులా వున్న ద్వారాలను మూసివేశారు. బయటనున్న 

(బిటిష్ సైన్యం కాపలాకు వచ్చారు. దాదాపు రెండు గంటలు గడిచిన తర్వాత 

పోలీన్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆయూసాహాబ్, యాకూబ్ హనన్ను 

మిగతా వారిని ఖెదుబేసి తీసుకువచ్చారు. ఆ నలుగురినీ - ఆరునెలలపాటు 
శాంతికి భంగం కలిగించమని, మంచి నడవడిక కలిగి వుంటామనే షరతుపై 

జామిను యిస్తామని అక్కడికి తీసుకువచ్చారు. అయితే అందుకు వారు 

ఒప్పు కోలేదు. అందువల్ల వారికి ఒక్కొక్కరికీ ఆరునెలలు జైటు క్ష విధించి 
కణ్బనూర్ జెలుకు తీసుకువెళ్లారు. 

ఈ వార్త దావానలంలా దేశమంతటా పాకిపోయింది. దుకాణాలు 

మూసేశారు. విద్యాలయాలనుంచి విద్యార్థులు తరగతులు బహిష్కరించి 

బయటకు వచ్చారు. న్యాయవాదులు న్యాయస్థానాలు బహాష్కరించారు. 

పభుత్వం అ్య్కకమచర్యలు ఖండిస్తూ మలబార్లోను వలువలా పలుచోట్ల 

బహిరంగసభలు ఏర్పాటుచేశారు. 

“నాయకులను ఇదు చేశారు. అత్యయిక పరిస్థితి; వెంటనే రావాలి అని 

నాకు కోళిక్కోడ్ నుంచి ఒక తంతి వచ్చినప్పుడు, ఏం చెయ్యాలనీ 

(0 
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సందేపహించకుండా ఆరోజే కోళిక్కోడ్కు బయలుదేరాను. రాజగోపాలాచారి 
కూడా నాతో వస్తున్నట్టు చెప్పారు. నా భార్యపిల్లలు మదానులో వున్నారు. 
ఉన్నట్టుండి నేను కోళిక్కోడ్ వెళుతున్నాని చెప్పడంతో వారు ద్మిగ్భాంతి 
చెందారు. నా (పజాసెవకు అడ్డుచెప్పాలని వారు భావించలేదు. అయితే 
కుటుంబ పరిస్థితి ఎమవుతుందోనని వాళ్లు దిగులు చెందడంలో ఆశ్చర్యం 
లేదు కదా? రాజగోపాలచారితో నేను ఆ రోజు మెయిల్ లో కోఖిక్కోడ్ కు 
(పయాణమయ్యాను. 

కోళిక్కోడలో జరిగిన సంఘటనలు (పజలను ఎంతగానో ఉదేకపూరితుల్ని 
చేశాయన్న నంగతి దారిపొడవునా రైలు స్టేషన్లలో మేము చూసిన జననందోహం 
రుజువుచేసింది. కోళిక్కోడ్ రై రలు స్టేషన్లో, పోలిన్ సూపరింకుండెంట్ పాచ్కాక్, 
రక్షకభటులు, గుమిగూడిన (పజాసమూహాం మా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. 
హిదకాక్ నాకు తెలియదు. సేలంలో ఆయన కొంతకాలం వుండడం వల్ల, 
రాజగోపాలాచారికి ఆయనతో పరిచయంవుంది. మేము రలు స్టేషన్ నుంచి 
తిన్నగా కాలపురత్తు మాధవన్ నాయర్ ఇంటికి వెళ్తాము. జరిగిన సంగతులు 
తెలియజేశారు. హిచ్కాక్ కూడా వాటి గురించి చెప్పారు. రెండు రోజుల 
తర్వాత మేము కన్ననూర్ చెరసాలకి వెళి హసన్ సాహెబ్ను, మాధవన్ 
నాయర్ను, గోపాల మీనన్ను, మొయ్డీన్ కోయాను చూశాము. 
జెల్లోవున్నవారికి బయటనుంచి వచ్చిన మితుల్ని చూడడంలో ఎంత 
ఉత్సాహం. జైలు అధికారులు దగ్గర్లో వున్నప్పటికీ మేము ఉత్సాహంగా ఏం 
మాట్లాడుకున్నప్పటికీ వారు అడ్డు చెప్పలేదు. జాతీయవాదులు క్రౌదీలుగా 
ఎక్కువ సంఖ్యలో చేరని రోజులవి! 

కోళిక్కోడ్కు తిరిగివచ్చిన తర్వాత, మేము తీసుకోవలసిన చర్యల గురించి, 
ఆలోచించి తీర్మానించాము. వృత్తిని విరమించి (పజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి 
నేను నిశ్చయించాను. రాజగోపాలాచారి మదాను (పయాణమయ్యారు. 
మలబార్ కాంగేన్ కార్యకమాల బాధ్యతలు నేను స్వీకరించాను. మాధవన్ 
నాయర్ ఇంట్లోనే కాంగేన్ కార్యాలయం. నా బస కూడా అక్కడే. మూడు 
వారాలు గడిచాయి. 

నేను వృత్తిని విరమించి రాజకీయరంగంలో పాల్గొన్న వివరాలు మొట్టమొదట 
ష(తికల ద్వారానే నా భార్యపిల్లలు తెలుసుకున్నారు. మా దగ్గర 
బంధువులందరు ఈ వార్తను ఎలా స్వీకరిస్తారో అని వారు భయపడ్డారు. హహా 
అదే భయం. కోళిక్కోడ్ నుంచి ఒకరోజు నేను పాల్ఘాట్కి వెళ్లినప్పు డు, 
ధరణి పట్ల వారికున్న అభ్మిపాయభేదాలను వారి పు. 
తెలియజేశాయి. వాళ్లందరూ నేను వృత్తిని ఐడిచి రాజకీయ కార్యకలాపాలలో 
బాల్గొనడం ద్వారా పెద్ద కీడును కొని తెచ్చుకుంటున్నట్లు భావించారు. దానిని 
గురించి నేను వారితో ఎంత అ పయోజనం లేదని నాకు తెలుసు. వారి 
మనోస్థితిని బాగా ఆకళింపు చేసుకున్నాను. నేను ఆ ధోరణిని మార్చే వృధా 
(పయత్నం బెయ్యలేదు. మందందు కృష్ణన్ నాయర్, మరి కొందరు పెద్దలతో 
నాకు తగిన రీతిలో బుద్ధిచెప్పమని వారు మొరపెట్టుకున్నారు. కృష్ణనాయర్ 
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పట్ల నాకెంతో గౌరవాదరాలు వున్నాయి అన్న విషయం వారికి తెలుసు. నా 
స్వభావం ఆయనకూ బాగా తెలుసు. సందర్భానికి తగిన విధంగా ఆయన 

నాకు మంచి మాటలు చెప్పకుండా వుండేవారుకాదు. అయినప్పటికీ 

ఉద్యమంలోకి ముందు పెట్టిన కాలు నేను వెనుదీయడానికి సిద్ధంగా లేను! 
మ(దాసు నుంచి భార్యాపిల్లలను వీలయినంత త్వరలో కోళిక్కోడ్కు 

తీసుకురావాలని నిర్భయించాను. ఎన్నీ బాధ్యతలు అక్కడ పూర్తి 

చెయ్యవలసివుంది. అందువలన మ।దానుకు బయలుదేరాను. 

రాజగోపాలాచారి లాగే (వకాశంకూడా _పజాపాత కార్య్మకమాలలో నాకు 

[పేరణ, ఉత్సాహం కలిగించిన మి(తులు, నేను మదానునుంచి 
బయల్దేరడానికి ముందు ఒకటి రెండు సార్లు మా ఇంటికి వచ్చి నా వ్యక్తిగత 
సమస్యలు విచారించి తెలుసుకున్నారు. వృత్తిని విడిచిపెట్టి _పజాజీవితాన్ని 

చేపట్టడానికి కావలసిన ఆర్థిక వసతి నాకు లేదన్న సంగతి ఆయన బాగా 
గ్రహించారు. నాకు వీడ్కోలు చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు “ఇది మీ దగ్గర 

వుంచుకోండి' అని చెప్పి ఒక బెక్ ఇచ్చారు. అది ఆ నమయేంలో నా 

సమస్యలు తగ్గించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. 

"లా పుస్తకాలను, కేసుల కాగితాలను కొందరికి అప్పగించిన తర్వాత, 

చట్టాన్ని ఎదెరించడానికీ, దేశసేవకు సిద్ధపడి నేను మృదాసు విడిచి కోళిక్కోడ్ 
చేరుకున్నాను. 
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కేరళను ఒక (పత్యేక కాం(గేన్ రాష్టంగా ఏర్పరచిన విషయం చెప్పాను 

కదా... కేరళ రాష్ట కాంగేన్ కమిటీ కార్యదర్శి హోదాలో వివిధ శాఖలు 
ఏర్పరచడం లోనూ, కార్యకలాపాలను నిర్దుష్టంగా. తీర్చిదిద్దడానికి నేను 
పయత్నించాను. ప్రారంభ కాలంలో వివధ కార్య(కమాలకు కావలసిన 
ఖర్చుకోసరం రాజగోపాలాచారి వెయ్యిరూపాయలు సాయం చేశారు. మాధవన్ 

నాయర్ ఇంట్లో మేడ మీద నేను సకుటుంబంగా నివసిస్తూ వచ్చాను. (కింద 
కాం(గేన్ కార్యాలయం. వృత్తిని విడిచి పజాసేవ చెయ్యడానికి వచ్చిన కొందరు 

న్యాయవాద మి(తులు కాంగేన్ కార్య(కమాలను గమనించి వాటిని సక్రమంగా 
నెరవేర్చడానికి నాకు సహకరించారు. పి. అచ్యుతన్, అంబలకార్డు 
కరుణాకరమీనన్, కె.బి. గోపాల మీనన్, ఏ.ము. గోవిందన్ నాయర్, పి. 
రావుణ్ణిమీనన్ మొదలైనవారు వృత్తిని విడిచి నిరాకరణోద్యమంలో చేరి 
కృషిచేసిన వారే. 

కళాశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు కూడా కొందరు చదువుకు స్వస్తి 
చెప్పి ఉద్యమంలో పాలువంచుకోవడానికి వచ్చారు. వాళ్లల్లో కొందరు 

ఐకమత్యంతో నిర్మాణాత్మకమైన పధకాలు ఆచరణపట్ల ఆసక్తి కనబరచారు. 

కె.పి. అప్పనాయర్, టి.వి. సాత్తు కుట్టి నాయర్, ఆర్.పి. శర్మ, దేవేశన్, 
మాణిక్కత్తు గోపాలమీనన్, కె.వి. బాలకృష్ణమీనన్, శేఖర్ మీనన్ మొదలైన 

వారి పేర్లు ఇక్కడ పేర్కొన దగ్గవ. అత్యవసర పరిస్టితులలో వారిలో కొందరు 
చూపిన చొరవ, కార్యదక్షత కొనియాడదగ్గవి. 

ఆ తర్వాత కాలంలో పెరు (పతిష్టలతో భాసించిన వారిలో మరికొందరిని 

కూడా ఇక్కడ పేర్కొనాలి. ఒకరు ఐ.కె. పిళ్లై. సహాయనిరాకరణోద్యమం 

(పారంభించినప్పు డు ఆయన ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్ధి. ఆయన 

చదువుకు స్వస్థి చెప్పి కేరళ కాంగేన్లో చేరి కృషి చేయడానికి వచ్చినట్లు, 
అలా రావడనికి ఆకర్షించిన కారణాలు ఏమిటో - తన సహజమైన 

మందహాసంతో నాతో వివరంగా చెప్పారు. అలాగే మాకు పరిచయం 
ఎర్పడింది. క్రి పిళ్లై ఆ తర్వాత నాకుమరింత సన్నిపాతమై, 

ఆప్తమి(తులయ్యారు. ఎంతోకాలం ఆయన కాంగేన్కు మనఃపూర్వకంగా 

సేవచేశారు. ఉద్యమం కోసం ఎన్నో రకాలుగా కష్టనష్టాలు అనుభవించారు. 
కాంగేన్ లక్ష్యాలను (పజలలో వ్యాపింపచేయడానికి ఆయన 'కొల్లం' నుంచి 

'స్వరాటొ అన్న పేరుతో ఒక మలయాళ పథతికను పచురించారు. కొంతకాలం 

గడిచాక పిళ్లై కాంగేన్ నుంచి విడిపోయి ఎమ్.ఎన్. రాయ్ పార్టీలో చేరారు. 
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రెండుగంటల సేపయినా సరే సభకులను ఆకట్టుకునేలా ఉపన్యసించేవారు. 
అనాయాసంగా మాట్లాడేవారు. లౌడ్ స్పీకర్లు లేని కాలం అది అన్న విషయం 
మరచిపోకూడదు. 

కాంగెన్ వచారం కోసం ఉత్తర మలబార్ వెల్లినవము డు జరిగిన ఒక 

రసవత్తరమైన సంఘటన నాకు జ్ఞాపకం వస్తోంది. బహారంగసభ ఒక 

మసీదుకు సమీపంలో వున్న మైదానంలో ఏర్పాటుబేయబడింది. ఎత్తయిన 

వేదిక, దాని మీద మేజా, కుర్చీ వేసి అలంకరించి వందిరి వేసి వుంచారు. 

సభకు చాలామంది (వజలు హాజరయ్యారు. వేదిక మీద నాతో పాటు 
ఏడెనిమిది మంది పెద్దలు కూర్చుని వున్నారు. నభ'వూర్తయ్యె సరికి దాదాపు 
రెండుగంటలు పట్టింది. అంతా ముగిసి (కిందకి దిగిన తర్వాతే ఆ వేదిక ఒక 
అందమైన బావిపైన చుట్టు గోడల మీది వలకలు వేసి ఏర్పాటు 
చేయబడిందని [గహించాను. పలకలు విరిగి వుంటే మేమందరం బావిలో 

పడివుండే వాళ్లం. ఎలాంటి తెగింపుగల ఏర్పాటు అది! ఏదో విధంగా వని 

సులభంగా పూర్తి కావాలన్నదే వారి అభిలాష. అపాయం వాటిల్లవచ్చుకదా 

అన్న అనుమానం నేను వ్యక్తం చేస్తే మంచి దృఢమైన పలకలు, 
భయవపడవలసిందేమీ లేదు" అని ఆ కార్యకర్తలు జవాబు చెప్పారు. 

కోముకుట్టి మౌల్వి, కొల్లత్తు ఫరీద్ సాహెబ్, తిరువిల్లా కురువిళ మాతు, 

సిర్దెడత్తు గుంగు విళ్తై మొదలైన వారు సహాయ నిరాకరణోద్యమం 

తొలిరోజుల్లో ఉత్సాహంతో పోరాటరంగంలోకి దిగిన మరికొందరు మిత్రులు. 

సభ్యులకు కావలసిన శిక్షణ ఇవ్వడానికి కాంగెస్ కార్యాలయం సమీపంలో 

ఒక శిక్షణా కేం(దం ఏర్పాటు చేశాము. కేరళరాష్టం లోని వివిధ _పాంతాలనుంచి 
నిక్షకోసం సభ్యులు వచ్చారు. మూడు వారాల పాటు శిక్ర్షణనిచ్చాము. 

పపంచ చరిత, భారతదేశ చరిత, కాంగెన్ చరిత, కాంగెస్ పధకాలు, 

స్వాతం_త్య పోరాటయోధుల జీవిత చరితలు మొదలైన విషయాలను వారికి 

సమ్మగంగా బోధించాము. నూలు' వడకడం, మధ్య నిషెధ (పచారం శిక్షణా 
పథకం ముఖ్య అంశాలు. ఏ.యు. గోవిందన్ నాయర్ శిక్షణా పాఠశాల 

పర్యవేక్షకుడు. మధురదాన్ పురుషోత్తం అన్న గుజరాత్ వ్యక్తి నూలు వడికే 
తరగతులు నిర్వహించేవారు. ఉదయం సమయాలలో చదువు, మధ్యాహ్నానికి 
పైన కల్లుదుకాణాల పికెటింగ్, నూలు వడకడం మొదలైనవి కార్యక్రమాలు. 

తరగతి నిర్వహించడానికి నేను పతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి పిక్షణా 

సిబిరానికి 'వెళ్లేవాణ్ణి. రెండు గంటల సేపు పాఠాలు చెప్పి .కాంగెన్ 
కార్యాలయానికి చేరుకునే వాణి. కె.పి. గోపాల మీనన్, న్యాయవాది అచ్యుతన్, 
అంబల కొట్టు కరుణాకర మీనన్ మొదలైన వారందరూ వారివారి బాధ్యతలు 
నెరవేర్చడానికి ఉదయమే వచ్చేసేవారు. కరుణాకరమీనన్ రాష్ట కాంగెన్ 
కమిటీ కోశాధికారిగా వుండేవారు. ఎం.ఎం. గోవిందకురూవ్ వతిరోజూ కాం(గెన్ 

కార్యాలయానికి, ిక్షణపాఠశాలకు వచ్చి కృషిచేసేవారు. పభుత్వ 

కార్యాలయంలా నిర్దుష్టంగా అన్ని పనులూ జరిగేవి. హకీమ్ అజమత్ ఖాన్, 
రాజగోపాలాచారి ఒక సారి కాం్యగెన్ కార్యాలయాన్ని పర్యవేక్షించి దక్షతతో 
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చివరిరోజుల్లో మామధ్య రాజకీయ అభిపాయ భేదాలు తలెత్తినప్పటికీ అవి 
మా హృదయపూర్వకమై న మై(తికి అడ్డుకాలేదు. 
సహాయ నిరాకరణోద్యమం (పారంభించిన తొలిరోజులలో ఒక రోజు ఒక 

యువకుడు కార్యాలయం వచ్చాడు. అతను బొంబాయిలో న్యాయశాస్త్రం 

చదువుతున్న ఏవద్యార్లి. చదువు వదులుకుని (వజాజీవితంలో _పవేశించడానికి 
వచ్చినట్లు తెలియజేశాడు. చొక్కా, కోటు, చేతిలో ఒక గొడుగుతో - మేడ 

మీదకి వచ్చి నిలబడిన ఆ విద్యార్ధి - ఆ తర్వాత కాలంలో దేశసేవ చేసి 
విశేషంగా పెరు (పతిషలు ఆర్జించిన 5. కేళప్పన్. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమం _పారంభమైనప్పు డు మహమ్మద్ అబ్బుల్ 

రహిమాన్ అలిఘర్ కళాశాలలో చదువుకుంటూ వుండేవారు. చడువుకు 

తిలోదకాలిచ్చి ఆయన కోళిక్కోడ వచ్చారు. అబుల్ రహిమాన్ సన్నగా 

పొడుగ్గా దెట్టమైన మీసాలతో వుండేవారు. ఉత్సాహం తొణికిసలాడే మాటలు. 

ఒకసారి చూస్తేనే చాలు తమవైపు ఆకర్షించగల సామర్థ్యం గల వారాయన. 
కాంగేన్ లోనూ, భిలాఫత్ ఉద్యమంలోనూ ఆయన వె పాత బర్కొనడగ్గది. 'అల్ 
అమీన్' అన్న ఒక పుతికను _పచురిస్తూ వచ్చారు. ఆయన పేరు (పతిష్టలు 

ఉచ్చస్థితిలో వున్న రోజులలో జాలిలేని యముడు ఆ దేశాభిమానిని తీసుకు 
వెల్లిపోయాడు. ఆయన అకాలమరణం కేరళ జాతీయరంగానికి చాలా పెద్ద 

లోటు. 

మేము మొదట (ప్రచారం కోసం రాష్ట మంతటా, శాఖలు 

ఏర్పాటుచేయడంలో _శద్ధ చూపాము. అందుకోసం ఒక వారంలో రెండు మూడు 
సార్లు నేను కోళిక్కోడ్ నుంచి బయటి ఊళ్లకు వెళ్లేవాబ్ది. 

మహామ్మదీయులకు కాంగేన్ లక్ష్యాలగురించి "వవరించడాసికి, వారిని 

ఉద్యమంలో చేర్చడానికి ఇ. మొయిత్తు మౌల్వీ చేసిన కృషి గణనీయమైనది. 
సామాన్య వ్యక్తి అర్ధం చేసుకునే తీరులో సరళమైన భాషలో ఆయన కాంగేస్ 
పధకాల గురించి, చర్యల గురించి, భిలాఫత్ ఉద్యమ లక్ష్యం గురించి వేలాది 
మహమ్మదీయ మితులకు తెలియ జెప్పారు. ఎన్నో బహిరంగసభలలో 

మేము మాట్లాడాము. ఒక్కొక్క రోజు మూడు నాలుగు సభలు కూడా వుండేవి. 

ఆ రోజులనుంచి ఈనాటి వరకు మొయిత్తు మౌల్వి పజాజీవతంలో కృషి 

చేస్తున్నారు. 

గొప్ప వక్త కాకపోయినప్పటికీ అసన్ కోయా మౌల్వి గారిది మందవోనసం 
చిందించే ముఖం. ఆయన ఉత్సాహం ఉద్యమానికి ఎంతో సహాయపడింది. 

కాంగేన్ నిధి సేకరణకోసం (పజలను :లిసి సంపదించి వారి సహాయాన్ని 

కోరి అనన్ కోయా మౌల్వి చేసిన కృషి, సహకారం నాటి కాం్యగెస్ కార్యకర్తలు 
మరువలేనిది. 

పెరుందల్ మన్నా మహమ్మద్ ముస్తిమార్ మరో ఉత్సహావంతులైన 
కాంగెన్ కార్యకర్త. సహాయ నిరాకరణోద్యమం (పారంభమైన ఘట్టంలోనే 
ఆయన కాం(గెన్ (పచారరంగంలో పాల్గొన్నారు. తెల్లటి చొక్కాతో, తువ్వాలు 

మడిచి తలకు చుట్టుకుని ముస్లిమార్ వేదిక మీదకి ఎక్కినట్లయితే 
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కార్య(కమాలు కొనసాగుతున్న పద్ధతిని, పరిశీలించి అభినందనలు తెలుపడం 

మాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. 

కొచ్చి రాష్ట కాంగెన్ కార్యదర్శి ముత్తేదత్తు నారాయణ మీనన్, 
తిరువిదాన్కూర్లో ఎ.కె. విత్త, తలచ్చేరిలో కె.వి. అప్పనాయర్ కాంగెన్ 
కార్యకలాపాలను పర్యవేక్తిన్తూ వచ్చారు. 

కొచ్చి రాష్టంలో కాం(గెన్ పచారం కోసం వెల్లిన నేను రెండురోజులు 
సెరుతురుత్తి పయాణీకుల వసతి గృహంలో బసబేశాను. అక్కడే కేరళ రాష్ట 
కాం్యగెన్ కమిటీ నిర్వాహక నివేదికను (వాని సిద్ధం చేశాను. తాలి నిర్వాహక 
నివేదికలో కాంగెన్ కమిటీకి ఒక అధ్యక్షుడు లేడు. రాష్ట కాం(గెన్ నిర్వహణా 
బాధ్యతలు ఎడుగురు సభ్యులు గల కౌన్సిల్కు అప్పగించబడింది. వారి 

అధికారానికి లోబడి కార్యదర్శి బాధ్యతలు నిర్వహించేవారు. 
కాం(గెన్ కార్యాలయంలో నాకు ఎంతో సహాయం చేసిన వ్యక్తి కె.వి. కుంజ్రాణ్ణి 

మీనన్. మంచి గద్యం (వాయగల వారాయన. నివేదికలు విజ్ఞప్తులు తయారు 
చేయడంలో ఆయన అందజేసిన సహకారం విలువ కట్టలేనిది. బాగా 
సన్నిపాతులైన పియమి[తులకు సంబంధించిన వషయం అంటే అది ఎంత 

క్లిష్టమైన దైనా నవాయపడడానికి వెనకాడేవ్యక్తి కాదు. 

1921 సం! ఏపిల్ నెలలో తాలి కేరళ రాష్ట మహాసభ జరపడానికి 

ఏర్పాట్లు చేశాము. అంతకు ముందు మలబారు జిల్లా మహాసభ కదా 
జరిగింది.... కొత్త రాష్ట కాం(గెన్ ఏర్పరచిన తర్వాత ఆలస్యం చేయకుండా 
పథమ మహాసభ జరపాలని తీర్మానించాము. ఓరపాలం కమిటీ కార్యదర్శి 

పి. రాముణ్ణి మీనన్ అక్కడ ఒక న్యాయవాది. డ విద్యార్థిదశలోనే 
జాతీయోద్యమంలో పాలు పంచుకున్న యువకులు. చేపట్టిన వథకం ఏదైనా 

సరే విజయవంతం చెయ్యాలన్న వట్టుదల గలవ్యక్తి. పేరు (పతిష్ణలకు 

ఆయన (ప్రాధాన్యం చూవలేదు. ర్యాతింబవళ్లు నిర్విరామంగా పాటుబడ్డారు. 
కొంతకాలం తర్వాత మాతృభూమి సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు 

ఆయనలోని ఈ మంచి స్వభావం బాగా తెలిసింది. తను నమ్మిన సిద్దాంతంలో 

మంచి విశ్వాసం, జంకు లేకుండా విషయాలను విశ్లేషించి పరిశీలించే చొరవ, 

తెగింపు, ఫలితం ఆశించకుండా కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా వుండడం 

వంటిగుణాలు రాముణ్ణి మీనన్ కు కిరళ(పజా సేవకుల్లో అ(గస్తానాన్ని 

కల్పించాయి. తమ ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా పాటుపడిన ఆ నిస్వార్థ 
దేశభక్తుని అకాల మరణం కేరళ (పజలను దుఃఖ సాగరంలో ముంచివేసింది. 

అప్పట్లో ఓ్యర్జపాలం మహాసభను విజయవంతంగా జరవడం కోసం రాముణ్ణి 

మీనన్ ఉత్సాహపూర్యకంగా కృషి చేశారు. ఆయనకు సహాయం 
అందజేయడానికి నేను అపుడప్పుడు ఓర్చపాలం వెళ్లడం జరిగేది. సహాయ 
నిరాకరణోద్యమం (ప్రారంభమయిన తర్వాత తొలి మహాసభ కావడం వల్ల 
కేరళలోని వివిధ (పాంతాల నుం ప్రతినిధులు వచ్చారు. టి. (పకాశం 

అద్యక్షత వహించారు. పాల్ఘాట్లో పెద్ద న్యాయవాదిగా పేరుమోసిన ఎల్.ఏ. 
సుబ్బరామయ్యర్ ఆవ్వోన సంఘం అధ్యక్షులు. ఈ కేరళ రాష్ట కాంగెన్ 
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మవోసభతో, ఒక ఖిలాఫత్ మవోసభ, విద్యార్థుల మహాసభ కూడా 

జరిగాయి. తిరుచూరాపల్లి నుంచి వచ్చిన సయ్యద్ మూర్దు సాహెబ్ 

భిలాఫత్ మహాసభకు అధ్యక్షత వహించారు. విద్యార్థుల మహాసభకు జార్డ్ 
జోనవ్ అధ్యక్తుడుగా వున్నారు. 

మగత న్నిదలో వున్న ఓ్యర్ట్రపాలం నూతనోత్తేజం పొందింది. వాద్యబృందాల 
ఘోష, ఉపన్యాసాలు, నినాదాలు రెర్మడోజులు అక్కడ మార్మోగాయి. మహావక్త 
పాలియత్ కుజ్లాణ్ణీ అచ్చన్ ఉపన్యాసం పజలను ఉత్తేజితులుగా చేసింది. 
ఓ(ర్రపాలం మహాసభ పజలలో నూతన చైతన్యం కలిగించింది. అప్పుడు ఒక 

దురదృష్టకరమైన సంఘటన కూడా జరిగింది. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమం _పారంభమయినప్పు డు, దానినెలాగైనా విఫలం 

చేయాలన్న  అభ్మిపాయం పాలకవర్గంలో ఏర్పడింది. హిందువులు, 

మహమ్మదీయులు కలిసి స్వాతంత్యపోరాటంలో పాల్గొనడాన్ని వారు 

సహించలేక పోయారు. ఉద్యమం జయప్రదం కాకుండా చూడడానికి 
పోలీసులు మార్గాలు అన్వేషించసాగారు. 

పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ హిచ్కాక్ నాయకత్వంలో అసంభ్యాకులైన 
పోలీసులు సమావేశవేదికకు దూరంగా' కాచుకుని వున్నారు. మహాసభకు 
జీవనాడిగా భాసించిన రాముణ్ణిమేనన్ని హింసించడానికి ఏదైనా అవకాశం 

దొరకదా? అని ఎదురు చూడసాగారు. మహాసభ ప్రారంభమైన రెండవ రోజు 
మధ్యాహ్నం మహాసభ ఆవరణలోనూ, వెలుపలా పెద్ద అలజడి చెలరేగింది. 

రాముణ్ణి మీనన్ను, _పతినిధుల నాయకుడు సి. మాధవన్ మీనన్ను, 

మరికొందరిని పోలీసులు హింసించారన్న వార్త వ్యాపించింది. గాయపడి రక్తం 

(సవిస్తుండగా సామ్మ సిల్లి పడిపోయిన రాముణ్ణి మీనన్ ని ఒక మహమ్మదీయ 

మితుడు భుజాలమీద వేసుకుని మవోసభ ఆవరణలోకి (పవేశించడంతో, 
(వజలలో ఆవేశం పెల్లుబికింది. అయినప్పుటికి మన పోరాటం - హింసాత్మకం 

కాదన్న భావనే, పజలను పోలీసుల మీదకి విజృంభించకుండా ఆపెందె. 

ఇటువంటి విపరీతాలేవో జరుగుతాయని భయపడి చాలా మంది ఓ్మర్టపాలం 
విడిచి పారిపోయారు. జరిగిన సంఘటనపై దర్యాప్న జరిపి ఒక నివేదికను 
సమర్పించడానికి మహాసభ ఒక కమిటిని ఏర్పాటు చేసింది. కాం[గెన్ 
మహాసభ అధ్యక్షులు (పకాశం, ఆవ్వో్వంోనసంఘం అద్యక్షులు ఎల్.ఎ. 

సుబ్బరామయ్యర్, ఖిలాఫత్ మహాసభ అధ్యక్షులు సయ్యద్ మూర్త్తు 

సాహెబ్, విద్యార్దుల మహాసభ అధ్యక్షులు జార్జ జోసఫ్ ఠగాన్ ' కమిటి 

కార్యదర్శి హోదాలో నేనూ ఆ కమిటీ సభ్యులం. దెబ్బలకు గాయవడినవారిని, 
ఇతరులను కలుసుకుని, సాక్ష్యాలను సేకరించి నేను కోళిక్కోడ్ వెళ్తాను. ఒక 
నెలలో నివేదిక వెలువడింది. పోలీసులు హిబ్కాక్ ఆజ్ఞమేరకు కావాలనే 
కాంగెన్ (పతినిధులను గాయవరిచారనీ అలాంటి హింసాత్మక చర్యలు 

తీసుకోవడానికి దోహదం చేసేలా పజలు ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదని మా 
ఎకాభ్మిపాయం. ఆ నివేదిక తనకు పరువు నష్టం కలిగించిందని మా మీద కేసు 
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పెట్టారు. అది మేము న్యాయ స్థానాలను బహిష్కరించిన సమయం కావడం 
వల్ల మాలో నలుగురూ కేసు వాదించడానికి కోర్టుకి వెళ్లలేదు. 
భారతదేశంలో ఇవాళ అమలులో వున్న నీతి న్యాయాల మీద ఈ 

(వతివాదికి విశ్వాసం లేక పోవడం వల్ల ఈ కేసును వాదించడానికి సిద్దంగా 

లేమని నేను కోర్టువారికి తెలియజేశాను. ఆ కేసులో (కింది కోర్టు, హైకోర్టు, 
హిబ్కాక్ కు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చాయి. అయినప్పటికీ (పజల 
అభి పాయం మా నివేదికకు అనుకూలంగానే వున్నది. 

హిచ్కాక్ పేరు మోసిన ఒక పోలీన్ అధికారి, ఆయన చాలాకాలం 

మలబారులో వున్నారు. ఏరనాడులో ఘర్షణ జరిగినప్పుడు ఉద్యమకారులను 
పట్టుకోవడంలో విశేషమైన ప్రజ్ఞ కనుబరచినవారు, పెన్షన్ పొంది ఇంగ్లాండు 
తిరిగివెళ్తున్నప్పు డు చనిపోయారు. ఆ రోజులలో పోలీసు వాళ్లు (పయత్నించి 
ఆయనకు ఒక స్మృతి చిహ్నం ఏర్పరచారు. కోళిక్కోడ్ నుంచి వెళ్లే రోడ్డు 
మంజేరికి మళపురానికి బీలే స్థలంలో దానిని ఏర్పరచారు. అది పెద్ద ఉద్యమం 
జరిగిన సలం అని చెప్పాలి. దేశం స్యాతంత్యం పొందిన తర్వాత, ఆ స్మృతి 

చిహ్నాన్ని అక్కడవుంచడం అవమానకరం అని భావించి దానిని తీసివేశారు. 

అయినప్పటికీ దాని గుర్తులు ఇంకా అలాగేవున్నాయి. 
కొందరు ఒక వ్యక్తికి సృతిచిహ్నాం ఎర్పరుస్తారు, మరికొందరు దానిని 

నాశనంచేస్తారు, ఇది సర్వసాధారణంగా మనం చూసే నిజం. = నదేశంలో 
మాత్రమేకాదు, విదేశాలలోనూ యిది మామూలే. (బిటిష్ వారెకలం నుంచి 
లలు, చితాలు, ఊరుపర్లని మార్పులకోసం మనదేశంలో 

అలజడిజరుగలేదా? జరిగిన చరితిను మార్చడం ఎవరివల్లా సాధ్యంకాదు. 
అది అవసరంలేదు కూడా, అన్యుల అధికారాన్ని జ్ఞాపకం ణు చిహ్నాలను 

మనం గుణపాఠాలుగా స్వీకరించాలి. గడిచిన (పపంచ యుద్ధంలో జపాన్వారు 
సింగపూర్ను వశవరచుకున్నప్పు డు బిటిష్ పరిపాలనను జ్ఞాపకంచేసే పలు 
చిహ్నాలను నాశనంచేశారు. తాము అధికారంలోని వచ్చినదానికి గుర్తుగా కొన్ని 
భవనాలను, సంస్థలను ఏర్పాటుబేశారు. బిటిష్ వాళ్లు మళ్లీ దానిని 

పశపరచుకోగానే జపాన్ ఏర్పరచిన దానినంతా నేలమట్టంచేశారు. ఈ విధంగా 
చరితను య సాధ్యమా” జరిగిన సంఘటనలకు జరగనట్టుగా 

చెయ్యడం వీలవుతుందా? 
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ఆరునెలల కారాగారనిక్ష అనుభవించిన తర్వాత యాకొబ్హనన్, మాధవన్ 

నాయర్, గోపాలమీనన్, మొయ్దీన్కోయా 1921వ సం' ఆగస్టు 1/న 

విడుదల అయ్యారు. పిజలు వారు కోళిక్కోడ్ వచ్చేంత వరకు (_పతిచోట 

స్యాగతోపచారాలు ఏర్పాటుచేశారు. కాంగెన్ సభ్యులు, ఖిలాఫత్ నభ్యులు, 

సామాన్య పిజానీకం కోళిక్కోడ్ రైలు స్టేషన్లో వాళ్లకోసం గుమికూడారు. 

యాకోబ్ హాసన్సాహెబ్ తిన్నగా మదొసు బయలుదేరారు. తక్కిన 

(పముఖులను ఊరేగింపుగా నగరవీధులలో తీసుకెళ్లడానికి ఏర్పాట్లుచేశాము, 

ఊరేగింపులో మొదట టి.పి. సాత్తుక్కట్టి నాయర్, తగిన దుస్తులు ధరించి, 

నృురతమును జయుముదెరారు. చార్తఘాసుత్వు.. “జఅయజయుర్యాలతు 

మారుమోగుతూవుంకు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగిన ఆ ఊరేగింపు అరుదైన 

దృశ్యంగా కనిపించింది. 

సుస్వాగత (పవేశ ద్వారాలతో తోరణాలతో, అలంకరించబడిన వీధులగుండా 

ఊరగరవ్వుు “వతుతున్నవపైురు చార '-ోట్తలో జలు నాయురూలకు 

పూలమాలలు వేసి సత్కరించారు. ఊరేగింపు సాలవురం కాంగో 

కార్యాలయానికి రావడానికి మూడుగంటలుపట్టింది; ఆ రోజు సాయంకాలం 

సమ్ముదపు ఒడ్డున జరిగిన బహిరంగ సభకు వేలకొలది ప్రజలు 

హాజరయ్యారు. హిందు, ముస్లిం ఐకమత్యం మహోన్నతస్థితిలో వున్న 

రోజులు అవి. ఆ రోజును ఒక పండుగ రోజుగా నగర పిజలు 

జరుపుకున్నారు. ఇవన్నీ ముగిసిన తర్వాత మాధవన్ నాయర్ మంజేరె 

వెళ్తారు. ఈ స్వాగత కార్యకిమం ఏర్పాటుల్లో నేను తలమునకలుగా 

వుండడంవల్ల కొన్నాళ్లు కార్యాలయం పనులు కొన్ని ఆగిపోయాయి. అందువల్ల 

వాటిని మళీ _పారంభించాను. నాయకులు జైలు నుంచి విడుదలయిరావడానికి 

ముందు కొన్నాళ్ల నుంచే ఏరనాడులో పరిస్థితి అంత తృషప్తికరంగా లేదని, కొన్ని 

ఫిర్యాదులు కాంగొస్ కార్యాలయానికి రాసాగాయి. అక్కడ పోలీసువాళ్లు 

ఖిలాఫత్ కమిటీలను, కాంగ్రోన్ కమిటీలను విడగొట్టడానికి _పయత్నించారు. 

ఏరో ఒక సాకు చెప్పు కుంటూ ఖిలాఫత్ కార్యాలయాలకు వెల్లి పనిచేసే వాళ్లను 

కొట్టడం, క్రాదు చెయ్యడం సాధారణ సంఘటనలయ్యాయి. అలాంటి 
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అకుమాలకు సభ్యులు కొన్నాళ్లు ఓర్పువహించారు. అహింసాయుతమైన 

చర్యలను ఎన్నాళ్లు సపాంచడం అన్నది వారికి అర్థం కాలేదు, చాలసార్లు 

ఏరనాడు బహిరంగసభకు నేను వెళ్లినప్పు డు కూడా ఈ విషయాలను నాకు 

స్వయంగా తెలియజేశారు. పోలీసు వాళ్లు ఎన్ని దౌర్జన్యాలకు దిగినప్పటికి 

మనం మాతిం అపాంసాయుతమైన మార్గం నుంచి దూరంకాకూడదని నేను 
వారికి చెప్పాను. అయినప్పటికీ పోలిసు వారి ఎడతెరపిలేని హింసాత్మక 

చర్యలను (పజలు తట్టుకోలేకపోయారు. సభ్యుల వద్ద నుంచి వచ్చిన 

నివేదికలు ఏరనాడులోనే మరికొందరి వద్ద నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులు 

అందుకు సాక్ష్యాలుగా కనిపించాయి. 

కాంగెన్ కమిటీలు, అభివృద్ధి చెందడం డపోలీసువాళ్లు అంతగా 

పట్టించుకోలేదు. అయితే ఖిలాఫత్ కమిటీలు పెరిగి రావడం వాళ్లు చూసి 

సపాంచలేక ఆవేశపరులయ్యారు. ఏరనాడు ఎన్నో ఉద్యమాలకు రంగస్టలంగా 

వుండడంతో, ఖిలాఫత్ కమిటిలు మరోకొత్త కలవరానికి నాంది పలుకగలవని 

వాళ్లు భయపడ్డారు. 

భిలాఫత్ కమిటీలు అంతే ఏవో అని పాఠకులు అనుకోవచ్చు, ఖలీఫ్ అన్న 

అరబ్బు పదానికి ప్రతినిధి అని అర్థం. దైవప్పుతినిధి అన్న అర్థంతో ఆ మాట 

వాడుకలోవుంది. మహమ్మదు నబి పెలోకం చేరాక, దేశ పరిపాలనా 
బాధ్యతలు, మతాధికారం ఒకరి చేతికే అప్పగించబడ్డాయి. ఆ విధంగా 

మొదటి భిలీభను ఎన్నుకున్నారు. తర్వాత కొంతకాలం గడిచాక ఆ పదవి 

అరేబియా రాజకుటుంబ పారంపర్యానికి పరిమితమయింది. చివరగా అది 

టర్కీ సుల్తాను వశమయింది. నుల్లానుకు లభించిన ఈ గొప్పపదవని 

మహమ్మదీయులు మామూలుగానే అంగీకరించారు. ఎందుకంటే ఖలీఫ్ పదవి 

స్వీకరించే నాయకుడు, తానే పరిపాలనాధికారాన్ని నిర్వహించగల రాజుగా 

వుండాలనే నిర్భంధం వారికి వుండేది. (ఆ పరిస్థితిలోనే ఖలఅఫ్ 

మహమ్మదియుల పుణ్యస్థలాలను, పరిరక్షించి నిర్వహించగల శక్తిగల వ్యక్తిగా 

వుండాలని వారు భావించారు. టర్కీ నుల్లాను వద్ద యీ అర్హతలన్నీ 

వుండడంవల్ల ఎవరుగాని, అతని అర్హత పట్ల అనుమానం వెలిబుచ్చలేదు. 

ఇండియాలోని మహమ్మదీయులు కూడ టర్కీ సుల్లాన్ను ఖలీఫ్గా 

అంగీకరించారు. బిటిష్ వాళ్లు కూడ టర్కీ సుల్లాన్ను, ఆ పరిస్థితిలో 

గౌరవించారు. 

ఖలీఫ్ ఆజ్ఞలను, అల్లా ఆజ్ఞలుగానే భఖావించాలనీ, వాటికి భిన్నంగా 

నడచుకునే మహమ్మదీయులకు పరలోక పదవి పొందే మార్గంలేదనీ వాళ్ల 

విశ్వాసం. అందువల్ల ఖలీఫ అధికారాలకు ఎటువంటి, ఆటంకాలూ కలగకుండా 
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చూసుకోవడం మహమ్మదీయుల ధర్మం అన్నది కూడా వాళ్ల సిద్ధాంతం. 

ఇందువల్ల, ఇస్లాం మతస్థుల పవుణ్యస్థలాలు గల _ అరేబియా, 

మవోమ్మదీయుల (పత్యక్ష అధికారానికి వరిరక్షణకు లోబడి వుండాలన్న 

పట్టుదల, ధృఢమైన కృుమరిక్షణ వాళ్లల్లో వుండేది. 

ఖిలాఫత్ సంగతి చెప్పుకునే ముందు దాని తత్వసారమైన ఈ రెండు 
అంశాలను కూడ గుర్తుంచుకోవాలి, మొట్టమొదటిదిగా ఖిలాఫత్, పదవినీ, 

అధికారాన్ని, సుస్థిరంచేసే బాధ్యత అందరి మహామ్మదీయులకూ వున్నది, 

రెండవది ఇస్తాం మతస్థుల కేందిస్తానంగా వున్న అరబ్దేశం అక్కడ వున్న 

పుణ్యస్థలాలు, యితర మతస్థుల అధికారంలోకి రాకూడదు. ఆ విధంగా 

పరిరక్షించ వలసిన బాధ్యత మవోమ్మదీయులందరికీ వున్నది, ఈరెండు 

విశ్వాసాలువాళ్లలో చాలకాలంగా [వేళ్లూని వున్నాయి. 

1914వ సంవత్సరం (పారంభమయిన (పథమ (పపంచ సంగామంలో 

టర్కీసులాన్ బిటిష్ వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా జర్మనీ పక్షం చేరారు. ఈ 

సంఘటన భారతీయ, మహమ్మదీయుల మధ్య గందరగోళం ఏర్పరచింది. 

వాళ్లు బిటిష్ సామాజ్య (పజలు కదా? అందువల్ల, బిటిష్ వారికి 

విశ్వాసపాతులుగా మనలవలసివచ్చింది. అడే సమయంలో టర్కీసుల్లాన్ 

వాళ్ల మత నాయకుడైన ఖలీఫ్ కదా? ఖలీఫ్ పదవికి అధికారానికి మద్దతుగా 

నిలబడవలసిన బాధ్యత మవోమ్ముదీయులందరికీ వుందికదా? భారతీయ 

మవామ్మదీయుల ధర్మ సంకట పరిస్థితిని బాగా గ్రహించిన (బిటిష్ వాళ్లు 

యుద్ధసమయంలో వాళ్ల మద్దతు పొందడానికి ఒక తంత్రం పన్నారు. 

మహామ్మదీయుల వపుణ్యస్థలాలకు ఎటువంటి హానీ కలుగజేయమని, 

యుద్దం టర్కీ రాజాతో తప్ప ఖలీఫ్తో కాదనీ, ఐరోపా చట్టాలకు లోబడకుండా 

ఖలీఫ్కు స్వయంగా అధికారం చలాయించడానికి మద్దతునియ్యాలనే 

మహామ్మదియుల విశ్వాసాలను తాము బాగా గొపాంచి అంగీకరిస్తున్నామనీ, 

(బిటిష్ చృకవర్తి (పతినిధి అన్న స్థాయిలో నాటి భారత వైసాయ్ ఒక (పకటన 

చేశారు. అది భారతీయ మవామ్మదీయులను అప్పటికి శాతపరచింది. దాని 

ఫలితంగా (బిటిష్ వారికి యుద్ధ సమయంలో వాళ్ల సహాయసహకారాలు 

విరివిగా లభించాయి. 

యుద్దం ముగిసింది. విజయం సాధించిన బిటిష్ వాళ్లు యిచ్చిన మాటను 

నిలబెట్టుకోవాలని అనుకోలేదు. 1920వ సువత్సరం జూన్లో, ప్యారీన్ 

నగరంలో జరిగిన ఒప్పందం, ఖలీధభ్ పదవికి చాల వోని కలిగించెట్టుగా వుంది, 

సుల్తాన్ పదవినీ అధికారాన్నీ విజేతలు చాలవరకు కత్తిరించి కుదెంచారు. 

ఎటువంటి అధికారమూ లేకుండా సుల్తాన్. బొమ్మసుల్లాన్గానే మిగిలారు. 
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తమ ఖలీధ్కు దాపురించిన ఈ స్థితి భారతీయ మహామ్మదీయుల మధ్య 

అశాంతిని కలుగజేసింది. ఖలీఫ్ పోగొట్టుకున్న పదవి, అధికారాలను మళ్లీ 

సాధించి యివ్వడం తమ బాధ్యతగా భావించారు. దాని కోనం వాళ్లు పంపిన 

విన్నపాలు, ఫలితం యివ్వక పోయేసరికి తమ న్యాయమైన కోరికలను, 

తెలియజేయ్యడానికి ఉద్యమం లేవదియ్యాలని వాళ్లు నిశ్చయించారు. 

మవహామ్మదీయుల ఈ లక్ష్యసాధనకు సహాయంబేస్తామని కాంగెనస్ వాళ్లు 

మాటయిచ్చారు. ఈవిధంగా సహాయనిరాకరణోద్యమంలో ఒక అంశంగా 

ఖిలాఫత్ కోరికకూడే చోటుచేనుకుంది. దేశమంతటా ఖిలాఫత్ కమిటిలు 

రూపొందాయి. 

మామూలు పిజలు, ఖిలాఫత్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోలేదు. ఇస్తాం 

మతానికి ఎరుద్దంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏదో చేసిందనీ, అందువల్ల బ్రిటిష్ 

పిభుత్వంతో సవోకరించకూడదని మాతం ఒక సగటు మవామ్మదీయ 

పౌరుడు భావించాడు. ఆ అభిపాయవమే వాళ్లలో ఒక ఉద్వేగాన్ని రేకెత్తించింది. 

తమ మతాభిమానానికి యిబ్బంది కల్లిందని గూహించిన మహామ్మదియులు 

దాన్ని కాపాడడానికి ఎటువంటి సాహాసానికైనా సిద్ధమైవున్నారని బిటిష్ 

అధికారులు గిహించారు. అందువల్ల మవోమ్మదీయులు అధిక సంఖ్యలో 

వున్న ఎరనాడులో ఖిలాఫత్ కమిటీలు, ఎక్కువ కావడం ఎలాగైన ఆపాలని 

వాళ్లు నిశ్చయించుకున్నారు. 

ఖొ్లాఫత ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించి రూపుమాపడానికి మలబార్ 

మవామ్మదియులతో పిభుత్య అధికారులు ఒక పార్టిని పొరంభించారు. 

ఖిలాఫత్లోనూ, కాంగౌన్లోను చేరడం మతాభిమానంగల ఒక మవోమ్మదీయ 

పౌరునికి తగినవని కాదని ఈ పార్టి వాళ్లు మాట్లాడసాగారు. 1921వ సం! 

జూల 24వ తేదీ వుదియపాన్నానిలో ఒక ఖిలాఫత్ సభ జరపడానికి 

తీర్మానించారు. అదే రోజున దానికి వ్యతిరేకంగా మరోసభను పితిపక్షం వాళ్లు 

పొన్నానిలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభ అధికారుల మద్దతుతో ఏర్పాటు 

చేయబడింది. ఖిలాఫత్ కమిటీ వాళ్లను ఏ కారణం చూపో అడ్డుపడాలని 

పోలీసువాళ్లు ఎదురుచూడసాగారు. కొందరు సభ్యులు ఓర్పుతో, శాంతంగా 

వ్యవహరించడం వల్లే ఆ రోజు పెద్ద ఘర్షణ ఏదీలేకుండా సభ ముగిసింది. 

కేళప్పన్ ఆ రోజులో పాొన్నాని కాంగౌన్ కమిటీ కార్యదర్శి. గాంధీ 

సిద్దాంతాలను దృఢంగా ఆచరించే గాంధీయవాది. పలు సందర్భాలలో ఆయన 

తన పొణాన్ని కూడ లెక్కచేయకుండా ఉద్యమకారులతో న్వయంగా మాట్లాడి, 

సమాధానపరిచి కష్టాలు పడ్డ వాళ్లను కాపాడడానికి ముందడుగు వేసి 

సేవచేశారు. 
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పాన్నాని సంఘటనలు జరిగిన మూడువారాల అనంతరం తిరూరంగాడిలో 

నేనొక సభ అధ్యక్షత వహించడం గుర్తుచేసుకుంటున్నాను. ఆ సభను 

ఖిలాఫత్ సభవాళ్లు ఏర్పాటుచేశారు. కలవరాన్ని రేకెత్తించే సంఘటనలకు 

పేరుగాంచిన ఆలిముసలియార్, లవక్కుట్టి, కుంజ్రలవ, మొదలైనవారు సభకు 

వచ్చారు. ఆలిముసలియార్ నాతో వేదిక మీద కూర్చున్నారు, కుంజ్ఞలవి, 

సభ్యుల బృందానికి నాయకుడు, లవక్కుట్టి కార్యదర్శులలో ఒకరు 

పోలీసువాళ్లు అకిమ చర్యలు చూసి కోపం వహించి హింసకు దిగడం, 

అహింసా సిద్దాంతానికి తగ్గది కాదని శాంతంగా తమ తమ బాధ్యతలను 

నిర్వహించాలనీ నేను (పజలకు విన్నవించుకున్నాను. 

ఆ రోజులో ఏరనాడు తాలుకా కాంగెన్ కమిటీ కారకద ర్త. ఈం. 1. 

నారాయణమీనన్ పెరుందల్ మాన్నాలో ప్రాక్టీసు చేస్తున్న న్యాయవాది. ఆయన 

తన వృత్తిని వదలి కాంగోసుకు సేవచేయడానికి _వరనాడు 

వచ్చినివసిస్తున్నారు. ఆయనకు మవోమ్మదీయుల ఆచారవ్యవహారాలన్నీ 

బాగాతెలుసు. చుట్టు జరిగే సంఘటనలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన 

నారాయణ మీనన్ రెండు మూడు సార్లు కోళిక్కోడ్ వచ్చి ఏరనాడు పరి 

పశాంతంగా లేదనీ, లోలోపల రగులుతున్నదనీ ముందుగానే హెచ్చు 

చేశారు. పోలీసువాళ్లు అకిమచర్యలు చూసి సహించలేక జలు వాళ్లను £ 

ఎదిరించి పగతీర్చుకునే విధంగా ఆయుధాలను సేకరించి భదిపరు లో ల 2 న్ 

ఆయనకు వివరాలు తెలియవచ్చాయి. తిరూరంగాడి సభలో ఈ విషయాలను 

నేను మననులో వుంచుకునే _పజలతో ఏ పరిస్థితులలోనూ అహింస 

జరగకుండా శాంతిని కాపాడాలనీ మరీమరీ వేడుకున్నాను. నా విన్న 

సత్సలితం యివ్వాలని ఆశించాను. అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటనలు, 

నా నమ్మకం పునాదుల్నే కదిలించివేశాయి. 



మలబారు ఉద్యవు _పారంభం 

1921వ సంవత్సరం, ఆగన్ట్ 19న రాతి పదిగంటలకు అబ్బుల్ రహిమాన్ 

నన్ను కలుసుకోవడానికి కాంగెన్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఆ రోజుల్లో 

ఆయన మలబార్ ఖిలాఫత్ కమిటి కార్యదర్శి. ముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలు 

చెప్పడానికే అబ్బుల్ రహిమాన్ వచ్చారు. సైనికభటులు, పోలీసువాళ్లు వున్న 

ఒక (పత్యేక రైలు కోళిక్కోడ్ రైలుస్టేషన్ నుంచి వెళ్లిందని, వాళ్లతో పాటు జిల్లా 
'మెజ్మిస్టేటు థామన్, పోలిన్ సూపరింటెండెంట్ పాబ్కాక్, ఎ.ఎన్.పి. ఆయూ 
వున్నారని ఆయన తెలియజేశారు. వాళ్లు ఎక్కడికి వెళారన్న విషయం . 

అబ్బుల్ రహిమాన్కు తెలియదు. మలపురానికి సమీపాన వున్న 

బూక్కోట్టూర్కు వెల్లివుండవచ్చ్చని ఆయన ఊహించారు. కొన్నాళ్ల (క్రితం 

బూక్కోట్టూరులో అనుకోని సంఘటనలు జరిగాయి. అందువల్ల సైనిక 

భటులు అక్కడికి వెల్లివుంటారని ఆయన ఊహించారు. వాళ్లు అక్కడ 

ఎవరినైనా ఖైదుచేసినట్లయితే ఆందోళన చెందవద్దని (పజలకు చెప్పడం 

మంచిదని అనుకుని, అక్కడికి నన్ను వెంటనే బయల్దేరి వెళ్లమని చెప్పడానికే 

అబ్బుల్రహిమాన్ నా దగ్గరకు వచ్చారు. పరిస్థితిని గురించి నేను కొంతసేపు 

ఆలోచించిన తర్వాత, నేను అప్పుడు వెళ్లకూడదని నిశ్చయించాను. సైనిక 

భటులు ఫలాన చోటకు వెళ్లారని ఇతమిత్సంగా తెలియదు. వాళ్లు 

బూక్కోట్టూరుకే వెళ్లారని తెలిసినప్పటికీ, వాళ్లు అక్కడికి చేరే లోపలే 

నేనక్కడికి వెళ్లడం సాధ్యం కాదు. అందువల్ల అప్పుడు బయలుదేరి 

పయోజనం లేదనిపించింది. సరైన సమాచారం అందాక ఉదయమే నాకు 
తెలియపరచమని చెప్పి ఆయన్ను నేను పంపించాను. ఇరవైయ్యోతేడీ 

మధ్యాహ్నం కోళిక్కోడలో రకరకాల వార్తలు వ్యాపించసాగాయి. 'ఏరనాడులో 

ఎక్కడో అల్లర్లు.... సైనికులు చాలామందిని కాల్చిచంపారు. ఉద్యమకారులు 

కూడా సైనికులు కొందరిని చంపారు. వాళ్లు కోళిక్కోడ్కు వస్తున్నారు అంటూ 

చాలా వార్తలు నగరంలో వ్యాపించసాగాయి. అసలు విషయాలు 

తెలుసుకోడానికి (పజలు కాంగన్ కార్యాలయానికి రాసాగారు. 

సాయంకాలానికి అల్లర్లు తిరూరంగాడిలోనే _పారంభమయ్యాయనిీ, 

ఉద్యమకారులు సైన్యాన్ని తరుమగొట్టారనీ, హత్య, దోపిడి మొద్దలైన 
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దురాగతాలు జరుగుతున్నాయనీ వార్తలు అందాయి. వర్తనాతీతమైన విషాదం 

నగర (పజలను ఆవహించింది. దుకాణాలు, వ్యాపార కేందాలు 

మూయబడ్డాయి. (పజల రాకపోకలు తగ్గాయి. పొద్దుపోయేలోగా ఇళ్లకు 

చేరుకోవాలని జనం త్వరత్వరగా వెళ్లిపోసాగారు. గట్టిగా మాట్లాడ్డానికి కూడా 

చాలామంది జంకారు. 

కాంగన్ కార్యాలయానికి (పజలు వస్తూపోతూ వున్నారు. రాతి వదకొండు 

గంటల దాకా ఎవరో ఒకరు వస్తూనే వున్నారు. ఆ తర్వాత నేను స్నానంచేసి, 

భోజనం ముగించి పడుకున్నాను. న్మిదపట్టలేదు. ఏదైనా శబ్దం ఎంకే వెంటనే 

లేచిచూసే వాణ్ణి. తర్వాత పడుకునే వాణ్ణి. ఈవిధంగా కొంతసేపు గడిచింది. 

రాతి ఒంటి గంట అయివుంటుంది. (క్రింద ఏదో శబ్దం వినిపించింది. దారిలో 

ఎవరో ఇటువైపుగా వస్తున్నట్లుగా అనిపించింది. వాళ్లు సమీపించేకొద్దీ 

వాళమాటలు వినిపించాయి. నేను లేచి వరండాలోకి వచ్చి నిలబడి (కిందకి 

చూశాను. విడైనిమిడిమంది ఇంటి ముందు వుండడం కనిపించింది. “ఎవరది” 

అని అడిగాను. మేము ఎరనాడు నుంచి వస్తున్నాము. కొన్ని నిజాలు 

తెలియజేయడానికి వచ్చాము” అన్నారు. నేను (కిందకి దెగబోతూండగా మా 

ఆవిడ- “ఎవరని తెలుసుకోకుండా ఒంటరిగా వెళ్లకండి. సాత్తుకుట్టి నాయర్ను 

పిలవండి' అన్నది. సాత్తుకుట్టి నాయర్ నాతో పాకే కాంగౌన్ కార్యాలయంలో 

వుంటున్నాడు. అతణ్ణి లేపాను. తలుపు తెరిచి, ఇంటికి పడమటి వైపుగా 

వున్నగేటు దగ్గరకి వెళ్లాము. మా చేతిలో దీపం వుంది. మేము వాళ్లను 

అక్కడికి పిలిచాము. 

“మము సెరువణ్లూర్ వాళ్లం. వీల్లిద్దరిది తిరూరంగాడి. అక్కడ జరిగిన 

విషయాలను చెప్పడానికి వచ్చాము అని అక్కడ వున్న ముల్ ఇద్దర్ని 

చూపిస్తూ ఓ వ్యక్తి నాతో చెప్పాడు. కోళిక్కోడ్ సమీపంలో సెరువణ్లూర్ అనే 

(పాంతం వుంది. అక్కడి నుంచే వాళ్లు వచ్చారు. 

సైనికులు ఆరోజు తిరూరంగాడి చేరగానే (పజలను క్రైదుచెశారు. 

మసీదును ముట్టడిచేశారు. వాళ్లు పజలపై తుపాకులు (పేల్చేసరికి _పజలు 

కొందరు వారిని ఎదిరించారు. వచ్చిన వాళ్లు ఈ విషయాలను ఎవరంగా చెపి 

కలెక్టర్ ధామన్, పొచకాక్ మృతి చెందినవారి పట్టీలు వున్నట్లు చెప్పారు. అది 

నిజం కాదు. . 

“మేము ఇక ఏం చెయ్యాలి?” అని వాళ్లు నన్ను అడిగారు. “మీరు ఇప్పుడు 

ఏమి చెయ్యవద్దు. (పశాంతంగా మీ ఇళ్లకు వెల్లి పాండి. చాలు. నేను పొద్దున్నే 
తిరూరంగాడికి- బయలుదేరి వెళతాను. అక్కడినుంచి తిరిగి వచ్చాక ఎం 

చెయ్యాలో వివరంగా చెబుతాను. అని నేను సమాధానం చెప్పాను. 
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“రెపు సైనికులు అక్కడికి వస్తారు. మనం వాళ్లని ఆటంకపరచాలి లేదా! 

చెట్లు నరికి రోడ్డుకు అడ్డంగా వేస్తే ఏం?” అని అవతలి వారి (పశ్న. 

“అలా చేసినట్లయితే అది మరిన్ని కొత్త ఉప(దవాలు తెచ్చిపెడుతుంది. 

పైగా ఇలా చేయడం ద్వారా సైనికులను రాకుండా ఆపలేము. ఏమైనాసరే 
మీరు అలాంటి పనుల చేయకండి అని చెప్పి వాళ్లను పంపేశాను. ఉదయం 

ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించాను. మళ్లీ పడుకున్నప్పటికీ నిద పట్టలేదు. 

ఇరవై ఒకటో తేదీ తెల్లవారింది. ఘర్షణ గురించిన వివరాలు 

తెలుసుకోవడానికి పజలు కాంగౌన కార్యాలయం ముందు గుమిగూడారు. 

రకరకాల వార్తలు కల్పించినవి. అదనంగా జోడించినవి నగరమంతా 

వ్యాపించాయి. మేము కొందరం అల్లర్లు జరుగుతున్న స్థలానికి బయలుదేరు 

తున్నామని తెలియగానే కొందరు మృతులు అది తగని సాహనమని మాకు 

చెప్పడానికి వచ్చారు. 

ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి నేను, యు. గోపాలమీనన్, ఇ. మొయితు 

మౌల్వి ఒక కారులో బయలుదేరాము. టి.వి. సాత్తుకుట్టి నాయర్ కూడా మాతో 

వున్నారు. దారిలో గుండోట్టి 'తంగళ్' ఇంటి గడప ఎక్కగానే, అక్కడ మరి 

కొందరు మమ్మల్ని కలుసుకున్నారు. అక్కడే మొదటి రోజు తిరూరంగాడిలో 

జరిగిన సంఘటనలను గురించి మేము వివరంగా తెలుసుకోవడం 

సాధ్యమైంది. ఆ రోజే ఉదయం తిరూరంగాడి నుంచి ఉద్యమకారులు 

పెద్దగుంపుగా మంజేరికి బయలుదేరినట్లు తెలిసింది. వాళ్లు మంజేరి చేరేలోగా, 

మెము అక్కడికి చేరుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాము. 

కారులో కొంతదూరం వెళ్లాక, దారిలో పెద్దచెట్లు నరికి రోడ్డుకి అడ్డంగా వేసి 

వుండడం వల్ల కారు అక్కడే ఆపవలసి వచ్చింది. అక్కడున్న కొందరు 

మమ్మల్ని సమీపించారు. వాళ్లు మమ్మల్ని ఫలాన అని గుర్తించారు. 

దారిపాడవునా ఆవిధంగా చెట్టు నరికి పదవేశారని, మంజేరి వరకు మేము 

కారులో వెళ్లడం సాధ్యంకాదని వాళ్లు తెలియజేశారు. కాం్యగెన్ పార్టి 

ఆబ్జ[పకారమె చెట్లు నరికి రోడ్డుకు అడ్డంగా వేశారని, దాన్ని గమనించడానికి 

మెము వచ్చినట్లు వాళ్లు అనుకోవడం మేము (గహించాము. ఈ స్థితిలో 

మంజేరికి ఎలా చేరుకోడం? ఇక (పయోజనం లేదని గుండోట్టికి తిరుగుముఖం 

పట్లాము. కారు అక్కడే ఆపి మేము కాలినడకనే తిరూరం గాడికి 

నడిచిఐళాము. 

గుండోట్టి నుంచి తిరూరంగాడి వెళ్లడానికి సుమారు రెండుగంటలు పట్టింది. 

పొలాలు, మైదానాలు, గుబుర్లు, గుట్టలు దాటుకుంటూ వెళ్లడం కష్టమే 

అనిపించింది. అక్కడక్కడ మా పట్ల సానుభూతి గల పౌరులు దారి పొడవునా 
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కొబ్బరి బోండాలు, అటుకులు ఇచ్చి మాకు ఉపచారాలు చేశారు. అల్లర్ల 

గురించి ఎన్నోకొత్తవిషయాలు వాళ్లు చెప్పారు. తిరూరంగాడికి సమీపంలో వున్న 

ఏటిగట్టుకు చేరేప్పటికి నాలుగు గంటలయింది. మేము వస్తున్న సమాచారం 
అక్కడివాళ్లకి ముందు గానే అందింది. ఏటి అవతలి ఒడ్డున ఒక పెద్ద గుంపు 

మా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మేము ఏరుదాటి వెళ్తాము. అక్కడ 

చాలామంది ఆయుధాలతో కనిపించారు. పడవ దిగి మము అల్లర్లు జరిగిన 

చోటికి వళుతుంకు మా వెంట ఆ గుంపులోని వాళ్లూ వచ్చారు. 

మేము ఎరిగున్న వాళ్లు చాలా మంది ఆ జనసందోహంలో కనిపించారు. 

జరిగిన సంఘటనలను వాళ్లు వివరంగా తెలియజేశారు. అల్లర్లు జరిగిన 

[పదేశాలను వాళ్లు చూపారు. ఒక డాబా యింటికి మమ్మల్ని తీనుకువెళారు J 

చను ఆ ఉంటి డాబా మద నుంచి. కింద. గుమిగూడిన. (పజలను యూ నర, 

తిరూరంగాడిలో జరిగిన విషాధ సంఘటనల గురించి విచారించి పజల es 

కోసం శాంతిని పరిరక్తించడమే మంచిదని వాళ్లకి తెలియబచెప్పాను, 

హితోపడేశాలు వినే స్థితిలో వాళ్లు లేరు అన్న సంగతి నేను (గహించాను, 

అని (గహాంచిన కొందరు (వ 

వారిలో కొందర్ని అనునయపరివి, మంచితనంతో శాంతిని పరిరక్షించగలరన్న 
చ నమ్మకంతోనే నను ఆలా మాట్లాడాను. 20౫ అరిగిన వషయూ అస 

అయినప్పటికీ ఓర్చు, వివేకమూ, 

న భుంలు అక్కడ లేక పోలేదు. వాళ్తు అక్కడ వున 

క్లుప్తంగా తెలియజేస్తున్నాను. 

ఆగస్ట్ పంధొమ్మిదో తేదీ రాతి, సైనికులు, పోలీసువాళ్లు (పయాణ 

డిని పత్యేక వలు కోళిక్కోడ్ నుంచి బయలుదేరి వరప్ప 

నికులు అక్కడ దిగిపోయారు. అక్కడి నుంచి సమీపంలో వున్న 

తిరూరంగాడికి వెళారు. తిరూరంగాడికి వెళ్లిదారులలోను, ఏటి గట్ల వద్ద, వాళ్లు 

కావలావాళను నిలబట్టారు. తళా మీన. అయత రరటతకల్తా. “ఈ 

ఏర్పాట్లన్నీ జరిగిపోయాయి. తిరూరంగాడి తూర్పువైపున వున్న మ్ న 

ద్వారాన్ని, విలాఫత్ కార్యాలయాన్ని, కొందరు _పముఖుల ఇకను, నిక 

భటులు ల. తెల్లవారింది. జిల్లా మెజ్యిస్టట్ ధామన్, పోలిన్ 

సూపరింటెండెంట్ హిచ్కాక్ మరికొందరు అక్కడ సోదా జరిపారు. ఖిలాఫత్ 

కార్యాలయంలోని “రికార్డుల ను అపహరించారు. కొందర్ని ఖైదు చేసి పోలీన్ 

స్టెషన్కి తీసుకువెళ్లారు. అంతవరకు రొమ్మి ఏదీ చెలరేగలేదు. వేకువ 

జామున ఈ విషయాలు అందరికీ తెలిసిపోయాయి. తిరూరంగాడి మసిదును 

ముట్టడిచేశారని, ఆ మసీదును నేలమట్టం చేయనున్నారనీ 

మహమ్మదీయులు ఇళ్లల్లో _పవేశించి వారిని అరెన్ట్ చేశారనీ, కొందరిని కాలి 
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చంపారనీ వార్తలు పరప్పనంగాడి, తానూర్, తిరూర్, కొట్టక్కల్ మొదలైన 

(పదేశాలకు దావానలంలా వ్యాపించాయి. మహమ్మదీయులు ఎక్కువగా 

నివసించే ప్రాంతాలు అవి. పలు (ప్రాంతాలనుంచి మహమ్మదీయులు 

తిరూరంగాడికి చేరుకున్నారు. ఖైదు చేసినవారు పోలిసుల కాపలాలో 

వున్నారని తెలుసుకుని, (పజావెలువ అక్కడికి తరలింది. దాదాపు ఒక 

ఫర్లాంగు దూరం వెళ్లేసరికి వాళ్లను చూసి కొందరు సైనికులు, పోలిసులు 

పోలిన్స్టిషన్ నుంచి వారి వైపు వచ్చారు. "మీకేం కావాల అని అడిగారు. 

“అరెస్ట్ చేసిన వారిని విడుదల చేయ్యాలి. మాకు కావలసింది అది” అన్నారు 

ఆలిముసలియార్. తిరూరంగాడిలో తూర్పు మసీదులో మతవిద్యా 

బోధకుడుగా వుండేవారు ఆలిముసలియార్. అక్కడ వున్న మహమ్మదీయుల్లో 

ఆయనకు మంచి పలుకుబడి వుండేది. 

"అరెస్ట్ చేసిన వాళ్లను వదిలివేస్తాం. మీరిక్కడే వుండండి" అని హెడ్ 

కానిస్టేబుల్ మొయ్దీన్ అన్నాడు. ఆ (ఎపకారమే అందరూ అక్కడే 

కూర్చున్నారు. అర నిముషం అయేలోపల, ఆ (పజలపై కాల్పులు 

జరపవలసిందిగా సైనికాధికారి ఆజ్ఞాపించాడు. ఎంటనే చెవులు అదిరేలాగ 

తుపాకులు మోగాయి. తుపాకీ శబ్దాలు, గాయపడినవారి ఆర్తనాదాలు, 

భయంతో చెల్లాచెదురుగా పరిగెత్తిన వారి దీనారావాలు... వీటన్నిటితో ఆ 

పదేశం ఒక చిన్న యుద్ధరంగంగా మారింది. సైనికుల మోసాన్ని, ఈ 

ఘోరకృత్యాన్ని చూసి ఉగులెన (పజలు తమ చేతుల్లో వున్న ఆయుధాలతో 

వారిని ఎదిరించారు. తుపాకీ గుళ్లను అక్క చెయ్యకుండా వారు ముందుకు 

అడుగు వేశారు. చాలామంది నేలకూలారు. అప్పటికీ వాళ్లు సైనికులని 

ఎదిరించడం మానలేదు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ మొయ్దీన్, ఇద్దరు తెల్లవారు 

మరణించిన వారిలో కొందరు. సైనికులు భయపడి పోలిన్స్టెషన్లో 

దాక్కున్నారు. అక్కణ్ణించి గుంపు కదిలింది, చనిపోయిన వారిని 

తీసుకుపోవడానికి, గాయపడిన వారికి చికిత్స చేయించడానికి. 

ఆలిముసలియార్ ఆయన అనుచరులూ, మసీదుకు వెళారు. 

పరప్పనంగాడి, తానూర్, మొదలైన ([పాంతాలనుంచి వచ్చిన (పజలు ఈ 
సంఘటన తర్వాత తిరిగి వెళ్లేప్పుడు (పభుత్వ కార్యాలయాలలోను, పోలీస్ 

స్టేషన్లోను, రైల్వే స్టేషన్లోను, న్యాయస్థానాల్లోను జొరబడి కొల్లగొట్టారు. రైలు 
పట్టాలను తొలగించారు. తంతి స్థంభాలను పడ(దోశారు. అన్నిటికీ తెగించిన 

ఉద్యమకారులుగా వాళ్లు మారారు. ఆ ప్రాంతాలలోని (_(పజలకు, 

భయాందోళనలు అలుముకున్నాయి. 

C 
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తిరూరంగాడిలో జరిగిన సంఘటనల గురించి తెలిసి అక్కడున్న 

సైనికభటులు రెండు లారీలలో, కార్లలో మలపురం నుంచి బయలు దేరి 

ఉద్యమకారులను అడ్డగించారు. ఆయుధాలను లాక్కుని మనుషులను 

చంపారు. 

తమకు ఏవిధం గానూ తప్పించుకునే మార్గం లేదని (గహించిన, ధామన్, 

హిచ్కాక్ ఇత్యాదులు ఆ ర్మాతంతా పోలీన్ స్టేషన్ లోనే దాక్కున్నారు. 

వేకువజామున అయిదు గంటలకు కోళిక్కోడకు బయలుదేరారు. 

అక్కడక్కడ రైలు పట్టాలు తొలగించబడడం వల్ల, రైలులో వెళ్లడానికి 

సాధ్యంకాలేదు. అందువల్ల వారు రైలు మార్గంలో వరుగెత్తసాగారు. ఒక పెద్ద 

గుంపు వాల్లను వెంబడించింది. ఫరోక్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్లు రైలెక్కి కోళిక్కోడ్ 

వెళ్తారు. 

జరిగిన సంఘటనలు వివరంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మసీదుకు వల్లి 

ఆలిమునలియార్ను చూడాలనుకున్నాము. అయినప్పటికీ పాద్దుపోవడం వల్ల 
మేము మసీదుకు వెళ్లలేదు. మేము తిరూరంగాడి నుంచి తిరిగి వచ్చేప్పుడు 

రాతి ఎనిమిది దాటింది. కాగడాలతో మెల్లిగా నడిచాము. చిట్టడవులూ, 

వెదురుపాదలూ వున్న దారిని దాటి గుండోట్టి చెరేప్పటికి రాతి 

పదకొండుగంటలెంది. 'తొమరి' ఇంట్లో అతిధులుగా అల్ఫాహారం, కాఫి 

తీసుకుని కోళికోడ్ బయలుదేరాము. 

ఫరోక్ కు తూర్పుగా ఎనిమిది మైళ్ల దూరంలో ఒక ప్రాంతానికి చేరుకున్నాక, 

రోడ్డు మీద కొందరు నిలబడి వుండడం చూశాము. కారు ఆపమని చేతులు 

వూపారు. కారు ఆపి కిందకి దెగిచూసెప్పటికి అక్కడ వున్న చిన్న వంతెన 

విరిగిపడి వుండడం కనిపించింది. మేము ఉదయం ఆ దారి గుండా వెళ్లడం 

చూసి తిరిగి రాగలమని రోజంతా కాచుకుని వున్నట్లు తిరిగి రాకపోయేసరికి 

వేరే దారిగుండా వెల్లి వుంటామనుకుని వంతెనని పడగొట్టి నట్లు, ఎరుడాటి 

వెళ్లడానికి కోళిక్కోడ్ చేరుకోవడానికి ఒక తెప్పను ఏర్పాటు చేస్తామనీ చెప్పారు. 
వేరే దారిలేక మేము అలాగే వెళ్లవలసి వచ్చింది. 

మమ్మల్ని గురించిన వివరాలు ఏమీ తెలియకుండా మా కోసం ఆందోళన 

పడుతున్న ఆ కుటుంబాల సభ్యులూ, వాళ్ల మతులు ఎంతో సంతోషంగా 

మమ్మల్ని ఆపవ్వానించారు. ఈ లోగా కోళిక్కోడలోనూ, మరికొన్ని 

(పాంతాలలోనూ సైనిక చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. 
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తిరూరంగాడిలో జరిగిన సంఘటనలు మమ్మల్ని చాలా ఆవేదనకు 

గురిచేశాయి. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉద్యమం ఇతర 

పాంతాలకు వ్యాపించకుండా నిరోధించడం మా కర్తవ్యం అయింది. సైనిక చట్టం 

ఎరనాడులోనూ మరికొన్ని ఇతర ([పాంతాలలోనూ అమలులో వుండడం వల్ల 

మేము అనుకున్న (పకారం అక్కడ పర్యటించడం సాధ్యంకాలేదు. డానికి 

అధికారుల నుంచి అనుమతి పొందవలసి వచ్చింది. జిల్లా మెజ్మిస్టైటు నుంచి 

అనుమతి తీసుకోవాలని అనుకున్నాను. తిరూరంగాడి నుంచి నేను 

తిరిగివచ్చిన ఆ మర్నాడే జిల్లా మెజ్విస్టటు ధామన్కు ఈవిధంగా ఉత్తరం 

రాశాను. 

"ఎరనాడులో జరిగిన సంఘటనల గురించి మీలాగే నేను విచారిస్తున్నాను. 

కొందరు _పతినిధులతో పాటు నేను పోరాటం జరిగిన _పాంతాలకు వల్లి, అక్కడి 

పజలతో మాట్లాడి మళ్లీ _వశాంతతను నెలకొల్పడానికి పయత్నం చేయాలనే 

ఉత్సాహంతో వున్నాను. ఆ (పయత్నం నెరవేరే విధంగా, సైనికాధికారులు నాకు 

కావలసిన సౌకర్యాలు కల్పించి సహకరించేలా ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా నేను 

(ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ జవాబు చూసి నేను ఎరనాడుకు బయలుదేరగలను'. 

ఈ ఉత్తరం జిల్లా మెజిస్టేటుకు అందజేయడంలో చాలా ఇబ్బందులు 

వున్నట్లు అనిపించింది. సైనికచట్టం అమలులో వుండడం వల్ల జిల్లా 

అధికారిని గాని, సైనికాధికారులను గానీ సులభంగా కలుసుకోవడం 

సాధ్యంకాదు. వాళ్లు ఏమీ చెబుతారో అని (పజలు భయపడుతున్నారు. 

మాణిక్యత్తు గోపాలమీనన్ ఆ రోజులలో చదువు మానేసి కాంగెన్ సేవలో దిగిన 

విద్యార్థి. సమర్హ్దుడు, సామరస్యంగా మాట్లాడగలవాడు. ఆయన ఆ ఉత్తరాన్ని 

మెజిస్టేటుకు అందజేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఖద్దరు చొక్కా; గారధీ 

టోపి, అధికారులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్న రోజుల్లో వాటిని ధరించి, 

వాళ్లను కలుసుకోవడం అరుదైన సాహాసకృత్యం. గోపాలమీనన్ ధైర్యంతో 

ఉత్తరాన్ని తీసుకుని సైనికుల శిబిరానికి వెళి ఇచ్చారు. ఇచ్చి వచ్చిన తర్వాత 

థామన్ను కలుసుకోవడం గురించి తెలియజేశారు. ఉత్తరానికి మర్నాడు 

జవాబు రాస్తానని చెప్పారట. ఆ సమయంలో గోపాల మీనన్ చూపిన ధైర్యం, 
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సామర్థ్యం ఎంతె నా మెచ్చుకోతగ్గవి. రాయబారం నెరపడంలో ఆయన చూపిన 

నేర్పు ఆ తర్వాత గోపాల మీనన్ భారతదేశంలో ఉత్తమ రాజకీయవేత్తగా పేరు 

తెచ్చుకోవడానికి దోహదం చేసింది. 

ధామన్ నుంచి జవాబు రావడానికి రెండు రోజులు పట్టింది. 

(పభుత్వాధినేతలతో చర్చించిన తర్వాత జవాబిచ్చారని తెలిసింది. ఆ జవాబు 

ఇలా వుంది. 'మీరు పంపిన ఉత్తరం అందింది. మీ (పచార దుష్పలితాలను 

మీరు ఇప్పు డైనా (గ్రహించారు. మీరు రగిల్చిన నిప్పును మీరే ఆర్పే 
(పయత్నంలో వున్నారు. అందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఉద్యమ 

పాంతాలకు మీ ఇష్టపకారం వెళ్లడానికి నేను, సైనిక అధికారులూ మీకు 

అనుమతి ఇస్తున్నాము. మీ (పయత్నం విజయవంతం కావాలి ఉత్తరంలో 

రెండవ వాక్యం నాకు కొంత ఆ(గహాన్ని కలిగించింది. ఆ రోజే వారికి జవాబు 

రాశాను. 

“మీ జవాబు అందింది. ఉద్యమ (_పాంతాలకు వెళ్లడానికి అనుమతి ఇచ్చిన 

మీకు, ఆర్మీ కమాండింగ్ ఆఫీసర్కి కృతజైతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. 

అయితే అల్లర్లు ఉత్పన్నం కావడానికి నా వచారమే కారణం అన్న ఆరోపణను 

నేను ఖండిస్తున్నాను. పోరాటం రగలడానికి కారణం ఎవరు అన్న విషయం 

గురించి వివాదం జరిపే సమయం కాదిది. 

“నేను ఇరవైనాలుగు మంది కాంగెన్ సభ్యులతో రేపు ఉదయం ఎరనాడుకు 

బయలుదేరుతున్నాను. మేము అక్కడికి వళి పజలు మధ్య _పశాంతత 

నెలకొల్పడానికి కావలసిన (పయత్నాలకు ఉప్మకమింబేముందు సైనికులు 

ఉద్యమకారులను కాల్చి చంపెట్టు వుంటే మా పర్యటన వల్ల ఎలాంటి 

(పయోజనమూ వుండదు. ఆ విధంగా చేయకండా వుండడానికి కావలసిన 

ఆజ్ఞను సైనికులకు పంపగలరని ఆశిస్తున్నాము. 

ఈ ఉత్తరం పంపిన తర్వాత మర్నాడు బయలుదేరడానికి నేను సిద్ధంగా 

వున్నాను. ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తేదీ ఉదయం మేము ఇరవైనాలుగు మంది 
ఆరుజట్కో బండ్లలో, కోళిక్కోడ్ నుంచి బయలుదేరి ఫరూక్ వంతెన దగ్గరికి 

చేరాము. వంతెన దగ్గర సైనికులు కొంగరు కాపలా కాస్తున్నారు. మేమందరం 

ఒకటిగా కలిసి రావడంవల్ల వంతెనకు ఉారంగానే మమ్మల్ని అటకాయించారు. 

పంతెన దగ్గరగా నిలబడ్డ ఒక సార్దెండీ దగ్గరకు వెళ్లాను. అతను తుపాకి 

గురిపెట్టి “ఎవరు” అన్నాడు గట్టిగా. 

'ఒక మితుణ్ణి' అన్నాను నేను. 

"ఇక్కడికి రా మ్మితమా' అని ఆజ్ఞాపించాను. 
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నేను అతడిని సమీపించి మెజిస్టేటు ఉత్తరం చూపాను. వంతెనను దాటి 

వెళ్లడానికి అనుమతించడానికి అతనికి అధికారం లేదు. ఫరూక్ స్టేషన్లో మకాం 

పెట్టిన డాడన్ హోమ్ అన్న అధికారికే ఆ అధికారం వున్నది. నా ఉత్తరాన్ని 

అతనికి పంపాడు. పది నిముషాల్లో డాడన్హోమ్ మేము వున్న చోటికి 

వచ్చాడు. మమ్మల్ని అందరినీ లెక్కబెట్టి చూసి “2259 24 Non Cops - from 

Calicut Taluk to Emadu Taluk along the Ferock bridge’ అని ఆ ఉత్తరం 

వెనకవైపు రాశాడు. మేము ఎరనాడులో (పవేశించడానికి కావలసిన అనుమతి 

చీటీ అది. Non Cops అన్నది “Non Co-operations’” అన్నదానికి క్తుప్తీకరణ, 

డాడన్ హోమ్ కోసరం మేము ఎదురు చూస్తూ వున్నప్పుడు, వంతెన 

సమీపంలో వున్న కొందరు పోలీసువాళ్లు మమ్మల్ని చాలా హీనమైన 

మాటలతో తిట్టి అవమానించారు. మాలో కొందరు పోలీసుల ముఖాల మీద 

ఉమ్మడానికి కూడా వెనుకాడలేదు! 

వంతెన దాటి అవతలి గట్టుకి చేరగానే నాకో అనుమానం కలిగింది. తిరిగి 

రావటానికి ఆ అనుమతి చీటీ చాలా అని సందేహం నివృత్తి చేసుకోవడానికి 

డాడన్హోమ్ ను చూడడానికి ఫరోక్ స్టేషన్కి వెళ్లాను. నా కూడా వున్న వాళ్లు 
దారిలోనే నిలబడ్డారు. నేను అనుమానాన్ని తెలియజేయగానే డాడన్హోమ్ 
తిరిగి రావడానికి అదే చాలన్నాడు. నన్ను చూసినప్పుడు మనసులో చెలరేగిన 

కోపాన్ని అణచుకునే పయత్నం ఆయన ముఖకవళికలు తెలియజేశాయి. 

నేను రైలు స్టేషన్ నుంచి బయటకు రాగానే, ఆయన ఉద్యమకారులతో పాటు 
మమ్మల్ని ఉరితీయాలి అన్నాడు. అవసరమైతే నిర్మలమైన మనస్సుతో 

ఉరికంబం ఎక్కడానికీ సిద్ధంగానే వున్నాము. అన్నాను నేను. నేను ఊరికే 

తమాషాకి అన్నాను అన్నాడు ఆయన. అయితే నేను మాతం నిజంగానే 

అన్నాను అని చెప్పాను. వెంటనే నేను దారిలో దిగిన మతులను 

కలుసుకున్నాను. 

అప్పుడు నాతో వున్న కె.పి. గోపాలమీనన్, పాన్మాడత్తు మొయ్డీన్ కోయా, 

యు. గోపాలమినన్, మాణిక్కత్తు గోపాలమీనన్, కోమబెయిల్, కొయం గల్లూర్ 

శేఖరమీనన్, అబ్బుల్ రహిమాన్ కుజ్జుమదు, క. మాధవమీనన్, టి.పి. సాత్తు 

కుట్టి నాయర్, మధురవనం గోవిందకురూనవ్ మొదలైన చాలా మందిని నేను 

జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. ఖద్దరు చొక్కా, గాంధీ టోపి ధరించిన మేము 

ఇద్దరిద్దరుగా ఫరోక్ నుంచి కాలినడకన బయలుదేరాము. రోడ్లలో అక్కడక్కడ 

మనుషులు పలుచగా కనిపించారు. రోడ్డు పక్కన ఇళ్లల్లో ఎవరూ 

కనిపించలేదు. 
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ఫరూక్ నుంచి నాలుగైదు మైళ్లు తూర్పుగా వెళ్లాక, కొద్ది దూరంలో 

కూలిపోయిన ఒక డాబా యింటి నుంచి ఇద్దరు మమ్మల్ని సమీపించారు. 

మేము తిరూరంగాడికి వెళ్లే విషయం వారికి తెలుసు. కోళిక్కోడ్ నుంచి 

సైనికులు, పోలీసువాళ్లో బయలుదేరితే, ఆ ఆచూకి తెలియజేయడానికి 

మనుషులు అక్కడక్కడ వున్నారన్న విషయం ఆ తర్వాత మాకు తెలిసింది. 

వాళ్లిద్దరు అలాంటి ఆచూకీ తీసేవాళ్లు. సైనికులను తీసుకుపోయే ఎనిమిది- 
పది కార్లు, లారీలు మేము దారిలో చూశాము. దూరం నుంచి చూసేటప్పుడు 

మమ్మల్ని ఉద్యమకారులని భావించి సైనికులు కాల్చి చంపవచ్చు. అందుకని 

ముందుగానే మేము ఫలాన అని తెలియజేయడం మంచిదని వాళ్లు మాకు 

చెప్పారు. మాకు అది క్షేమమే అనిపించింది. వాళ్లల్లో అప్పు డే ఒకరు వివరాలు 

తెలియజెప్పడానికి తిరూరంగాడికి వెళ్తాడు. మేము పుళక్కళై చేరడానికి మరి 

రెండుగంటలు పట్టింది. నెమ్మదిగానే నడిచిపోయాము. మకు ఒరత్తు కడై 
సమీపించేప్ప్తు డు కనబడిన దృశ్యం మరువరానిది. కాంగెన్ జెండా, ఖిలాఫ్ 

జెండా, పట్టుకుని రెండు పెద్ద పడవలలో ఆయుధాలు ధరించిన కొందరు, 

ఆలిముసలియార్ అనుచరులు, అక్కడ కాచుకుని వున్నారు. కాంగెన్ 

ఎపతినిధులెన మాకు స్వాగతం చెప్పడానికే వాళ్లు అక్కడికి వచ్చారు. 

తిరూరంగాడిలోనూ, దానికి సమీపంలోని [పదేశాలలోను, (బిటిష్ వారి 

పరిపాలన ముగిసింది. ఆలిమునలియార్ ఆయన అనుచరులే 
పాలిస్తున్నారు. లవక్కుట్టి వాళ్ల _పతినిధుల్లో ఒకడు. ముసలియార్ మం|తిగా 

పనిచేసినవాడు. ముప్పైఅయిదు సంవత్సరాలు దాటని ఆ యువకుడు 

భిలాఫత్ కార్యకర్తల కమిటీ సభ్యుడు. ఆ దశ నుంచి ముసలియార్ 

విశ్వాసపాతుడిగా మంతి పదివి వరకు వెళ్లాడు. లవక్కుట్టి మాకు స్వాగతం 

బెప్పడానికి వచ్చాడు. 

ఏరుదాటి అవతలి గట్టుకు చేరినతర్వాత, అక్కడ ఆలిముసలియార్ 

అనుయాయులు దాదాపు వందమందికి పైగా మాకు స్వాగతం చెప్పారు. వాళ్లతో 

పాటు మరికొందరు కూడా వున్నారు. ఏటిగట్టు నుంచి తిరూరంగాడి వీధుల్లోకి 

వెళ్లిన పయాణం ఒక అరుదైన దృశ్యంగా కనిపించింది. పజలు అక్కడక్కడ 

గుమిగూడారు. లవక్కుట్టి తన మనుషులకి ఏవేవో ఆజ్ఞలు జారీచేస్తున్నాడు. 

పావుగంటలో తిరూరంగాడి ఖిలాఫత్ కార్యాలయంవద్దకు వచ్చాము. 

మునలియాల్ అనుచరులు అక్కడ కనిపించారు. వాళ్లే కాకుండా చాలా మంది 

(పజలు అక్కడ గుమిగూడారు. నేను, యు. గోపాలమీనన్, మొయ్తు మౌల్వి 

ఖిలాఫత్ కార్యలయం డాబా గదిలోకి వెళ్తాము. నాలుగైదు బల్లలు, కుర్చీలు 

కనిపించాయి. అక్కడ ఆలిముసలియార్ కోసరం కాచుక్కూర్చున్నాము. 



90 గడచిన కాలం 

సభ్యుల అడుగుల చప్పు డు, నాయకుని ఆజ్ఞలు, కార్యాలయం హడావిడి, 

మాకు ఆలిముసలియార్ రాకను తెలియజేశాయి. ఆయన తిన్నగా మేడమీదకి 

వచ్చారు. ఆయనతోపాటు ఇద్దరు ముగ్గురు వున్నారు. మేము లేచి నిలబడి 

ఆయనకు నమస్కరించాము. సంతోషంగా ఆయన మమ్మల్ని ఆకీర్వదించారు. 

ఒక్క నిముషంపాటు ఏమి చెప్పాలో తెలియకుండా నేను మౌనంగా వున్నాను. 

తర్వాత తిరూరంగాడిలో జరిగిన సంఘటనల గురించి, అడిగినప్పుడు 

జంకకుండా ఆయన అన్నిటినీ వివరించారు. 

అప్పు డు ఆలిముసలియార్కు అరవైఅయిదు సంవత్సరాలు వుండవచ్చు. 

అంతలావుగా లేకుండా పొడవుగా, తెల్లని మేని ఛాయలో చూడడానికి చక్కగా 

వుండేవాడు. పాదాల వరకు తెల్లటి చొక్కా, టోపీమీద తలపాగాతో ఆయన 

కనిపించారు. ఆయన ఆజ్ఞను శిరసావహించడానికి చాలామంది అనుచరులు 

అక్కడ సిద్దంగా వున్నారు. 

ఆలిముసలియార్ చెప్పిన దంతా విన్న తర్వాత "ఇక మీదట ఏం చెయ్యాలి 

అనుకుంటున్నారు? అన్నాను. “ఏం చెయ్యాలి?” అని ఆయన నన్ను తిరిగి 

_(పశ్నించారు. అటువంటి అతి క్లిష్ట సమయంలో మనస్సాక్షికి విరుద్దం కాకుండా 

ఒక సలహా ఇవ్వడం అంత సులభంకాదు. నా రాక కారణాన్ని ఆయన 

ఊహించి [గహించేవుండాలి. 

“నేను చెప్పడం తప్పు గా తీసుకోకూడదు' అన్న పీఠికతో _పారంభించి నేను 

నా అభ్మిపాయాన్ని వారికి తెలియజేశాను. జరిగిపోయిన దాని గురించి 

చెప్పు కోవడంలో (పపయోజనం లేదు. ఎదురుచూడకుండా అనుకోని కొన్ని 

కష్టాలు మనకి వాటిల్లాయి. ఇంకా హింసాత్మక చర్యలకు మవానుకోవదఠి, 

మరిన్ని కష్టనష్టాలకు దోహదంచేస్తుంది. 

మేము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పు డు కొన్ని సైనిక వాహనాలను చూశాము. ఇంకా 

కొన్ని సైనిక వాహనాలు రావడం ఖాయం. వాళ్తు వచ్చి కాల్చి చంపడం 

మొదలుపెడితే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియనిదా” అది 

తప్పించుకోవాలంటే (పభుత్వం కోరే విధంగా, కొందరు సైనిక చట్టానికి లోబడి 

నడుచుకోవడానికి ముందుకు రావాలి. అలాగయితేనే తిరూరంగాడిని, ఇక్కడి 

పజలను కాపాడడానికి వీలవుతుంది. సైనిక చట్టానికి లోబడే వారికి వాళ్లు 

కచ్చితంగా శిక్ష విధిస్తారు. అయితే ఆ కొందరి త్యాగం, చాలామంది 

తప్పించుకోవడానికి సహాయకారి అవుతుంది. దీనిని ఆలిముసలియార్ తన 

అనుచరులకు నచ్చజెప్పే రీతిలో తెలియజేయాలి. ఇదే చెయ్యదగిందని నాకు 

అనిపిస్తోంది అన్నాను. ముసలియార్ అంతా విని దీర్ణంగా నిట్టూర్చారు. 
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అక్కడ వున్న వారిని కొద్దిసేపు అలాగే మౌనంగా చూసి, తర్వాత నాతో ఇలా 

అన్నారు. 

“మీరు చెప్పింది నిజమే. ఏం చెయ్యాలన్నది మిగతా వాళ్లతోను కలిసి 

ఆలోచించిన తర్వాత తీర్మానించాలి. లవక్కుటిని, కుంజ్ఞలవని చూసి వాళ్లతో ఈ 

వివరాలు చెప్పడం మంచిది”. 

నేను అందుకు అంగీకరించాను. ఆలిముసలియార్, మేము దాదాపు ఒక 

గంటసేపు మాట్లాడుకున్నాము. మేము వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని ఒక రకంగా 

ఊహించిన కొందరు ఏవేవో చెప్పు కుంటున్నారని, ఎక్కువ సెపు అక్కడ 

వుండడం వోనికరమనీ, కిందనుంచి కొందరు మాకు రాసి పంపారు. మేమూ 

తిరిగి వెళ్లడానికి సిద్దమయ్యాము. ఖిలాఫత్ కార్యాలయం ముందు కుంజ్ఞుల ఏ 

నుంచుని వున్నాడు. వీపులో ఒక కత్తి, చేతిలో ఒక కత్తితో నుంచున్న అతను 

నన్ను సమీపించాడు. ఆలిముసలియార్ సేనా నాయకుడు అతను. ఇరవెయో 

తేదీ తిరూరంగాడిలో జరిగిన ఘర్షణలో ఇద్దరు తెల్లవారిని చంపిన వ్యక్తి 

అతనే. అవాళ జరిగిన సంగతంతా అతన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను. 

కొంతసేపు ఇదంతా మాట్లాడిన తర్వాత, అతన్ని దూరంగా తీసుకు వెళి, 

“ఇకపై ఏం చెయ్యనున్నావు? అని అడిగాను. “అణిగి పోయే కథ మతం నా 

దగ్గర చెప్పవద్దు. వాళ్ల చేతులకి దొరకితే వాళ్లు నన్ను చంపరు. తొక్కి అంబలి 

చేసేస్తారు. నేను వాళ్లతో యుద్ధం చేసే చస్తాను' అని చాలా వినయంగా జవాబు 

చెప్పాడు కుంజ్జులవి 

'నువ్వు అలా చేయాలనుకోవడం నరైనదే. అయితే తిరూరంగాడి స్థితి 

గురించి కొంచెం ఆలోచించి చూడాలి కదా... మసీదును వాళ్లు మందు గుండు 

పెట్టి కాలిస్తే ఏం చేసాం?” అని నేను మళి అడిగాను. 

"మేము అక్కడ వున్నప్పుడు వాళ్లు మసీదును మందుగుండు పెట్టి 

కాల్చడానికి వీలుకాదు. అని జవాబిచ్చాడు కుంజ్ఞ్జులవి. అతని నమ్మకం అది. 

ఇక అతనితో మాట్లాడి _పయోజనం లేదనిపించింది. 

ఆలిమునలియార్కి నేను చెప్పింది నబబుగా తోచింది. అయినప్పటికీ తన 

అనుచరులకి విరుద్ధంగా నడచుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. ఇటువంటి 

స్థితిలో హింసాకృత్యాలు కొనసాగుతూనే వుంటాయి. 

అక్కడ సబ్-రిజిష్టార్గా వున్న ఎ.పి. కరుణాకర మినన్ గర్భిణి అయిన 

భార్యాపిల్లలతో కలిసి మా (పాంతంలో చిక్కుపడ్డారని తెలిసి వారిని 

అక్కడినుంచి కాపాడాలని కుంజ్ఞాలవిని వేడుకున్నాను. అతను వెంటనే 

అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశాడు. 
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ముంజరక్కడపు దాటిన తర్వాత, రాతి ఎనిమిది అయింది. పడవలు 

అవతలితీరం చేరే సమయానిక మసీదునుంచి వినబడ్డ సామూహిక 

(పార్ధనాస్వరాలు ఆగాఢాంధకారంలో నాలో వివరించలేని భావాలను 

రేకెత్తించాయి. అక్కడక్కడ కొన్ని దివిటీలు కనిపించాయి. లెక్కలేనన్ని 

మిణుగురు పురుగులు, ఏటిగట్టున చెట్లమీద ఎగరడం చూశాను. _పయాణ 

అనుభవాల గురించి కూడా వున్నవాళ్లు ఏవేవో చెబుతూవున్నారు. నా 

హృదయాంతరాళాల్లో ఏదో భరించలేని బరువు. ఏవేవో ఆలోచనలు ఆవేదనలు 

మనసులో మెదులుతున్నాయి. పడవనుంచి దిగి దగ్గరలొ ఒక (పాంతానికి వెల్లి 

రాతి గడిపాము. మర్నాడు ఉదయం మళ్లీ_పయాణం కొనసాగించాము. 

కరుణాకరమీనన్ భార్యను ఒక వాలు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మాతో వచ్చిన 

వాళ్లు మోసుకువచ్చారు. పదిమైళ్ల దూరంలో వున్న ఒక నాయర్ ఇంటికి 

మధ్యాహ్న భోజనానికి సరిగ్గా వచ్చాము. అక్కడ కొంతసేపు విశ్రాంతి 

తీసుకున్న తర్వాత, మేము మళీ య్యాతను కొనసాగించాము. సాయంకాలానికి 

కోళికోడ్ చేరాము. 



ఉద్యమం తీ వంగా వ్యాపించడం 

ఆగస్ట్ ఇరవైఆరోతేదీ, కొందరు సభ్యులతో నేను కోళిక్కోడ్ నుంచి 

తిరూరంగాడికి వెళ్లేప్పుడు, సైనికులను ఎక్కించుకుని కార్లు, వాహనాలు 

'వెళాయని చెప్పాను కదా..? వారి వెనకాల పైకిళ్ల మీద రిజర్వ్ పోలీసులు 

వెళ్తారు. వాళ్లు తిరూరంగాడికే వెళ్లారు. మరి కొన్ని _పాంతాల నుంచి, ఘర్షణ 

జరిగిన ప్రాంతానికి సైనికులు వస్తున్నట్లు ఆ తర్వాత తెలియవచ్చింది. 

సైనికులు, పోలీసులు వస్తున్నారన్న వార్తను, ముందుగానే ఆలిమునలియార్, 

ఆయన అనుచరులు పసిగట్టివుండాలి. 

(స్త్రీలను, పిల్లలను, తిరూరంగాడి నుంచి అవతలి _పాంతాలకు తరలించారు. 

అనవసరమైన ఘోరకృత్యాలకు ఒడి గట్టకూడదనీ, దోపిడీ, హత్యలు 

మొదలైన ఘోరకృత్యాలకు దిగిన వారికి తగిన శిక్షలు ఎధించబడతాయనీ, 

హిందువులకు ఏవిధంగానూ, అపకారం తలపెట్టకూడదనీ, ఆలిముసనలియారల్ 

తన అనుచరులకి తెలియజేశారు. ఆలిముసలియార్ అధికారం, వున్న 

రోజుల్లో ఆ ప్రాంతంలో హింసాకృత్యాలు తక్కువగానే వుండేవి. అయినప్పటికీ 
ఆ స్థితి ఆట్టకాలం కొనసాగలేదు. 

ఎర్పాట్లు ముగిసిన తర్వాత, ఆగస్ట్ ముపష్పయ్యో తేదీ, సైనికులూ, 

పోలీసులూ, తిరూరంగాడికి వచ్చి చేరారు. మసీదు ముఖద్వారం దగ్గర 
సిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేసి తుపాకులు పోగుచేసి 

యుద్దానికి సన్నిద్ధులయ్యారు. ఆలిముసలియార్ మరి కొందరు, మసీదు 

ముఖద్వారానికి లోపలివైపున వున్నారు. ముప్పై ఒకటో తేదీ ఉదయం 

సైనికులు కాల్పులు (ప్రారంభించారు. మసీదు లోపల వున్నవాళ్లూ సైనికుల 

వెపు తుపాకులు పేల్చారు. పోలీన్ స్టేషన్ నుంచి మరికొన్ని స్థలాలనుంచీ 

వాళ్లు ఆయుధాలు సేకరించి వుంచారు. ఈ ఎధంగా ఇరుపక్షాలకు మధ్య 

చెలరేగిన ఘర్షణ కొంతసేపు కొనసాగింది. ఈద్గా మసీదు మూడు వైపులా 

సైనికులు చుట్టుముట్టారు. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఏం చెయ్యాలో తోచక 

కొందరు లోపలినుంచి వెలుపలికి వచ్చారు. వార్తలో కుంజ్ఞాలఏ కూడా 

వున్నాడు. 'అతను కత్తితో సైనికులను ఎదిరించాడు. కొందరిని పొడిచి 
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చంపాడు. ఉద్యమకారులను సైనికులు అంత సులభంగా పట్టుకోలేకపోయారు. 

వాళ్లు మసీదుకి ఉత్తరంగా వున్న అడవుల్లోకి పరుగెత్తి దాక్కున్నారు. 

మసీదులో వున్నవారు మళీ కాల్పులు జరిపారు. మందుగుండు సామ్మాగి 

అయిపోయింది. ఆ పరిస్థితిలో సైనికులను ఎదిరించడం అసాధ్యం అని 

భావించి, ఉద్యమకారులు తెల్లజెండాలు చూపారు. తాము లొంగిపోవడానికి 

సిద్ధంగా వున్నట్లు తెలియజేశారు. 

ఈ విధంగా తిరూరంగాడి పోరాటం ముగిసింది. ఆలిముసలియార్ను 

మిగతావారిని ఖైదుచేసీ మర్నాడు తిరూరుకీ తీసుకువెళ్లారు. 

ఇటువంటి సంఘటనలు తిరూరంగాడిలో మాతమే జరగలేదు. ఎరనాడు, 

వళ్తువనాడు, పాన్నాని, కోళిక్కోడ్ తాలూకాలలో పలుచోట్ల కొంతకాలమైన 

(బిటిష్ పరిపాలన లేకుండా పోయింది. అధికారులూ, పోలీసులు, ఊరివారు 

చాలామంది, ఆ పాంతాలనుంచి పారిపోయి వేరే _పాంతాలలో 

తలదాచుకున్నారు. ఆ పాంతాలలో అరాచకం తాండవమాడింది. 

పొన్నాని ఖజానాను కొల్లగొట్టడానికి బయలుదేరిన ఉద్యమకారులను, 

దారిలో చూసిన కేళప్పన్, అటువంటి దుష్టకృత్యం చేయకూడదని ఎంతో 

మృదువుగా ప్రార్థించాడు. ఆఖరికి, తన దేహాన్ని తొక్కుకుంటూ తప్ప పోలేరని 

చెప్పి రోడ్డుకు అడ్డంగా పడుకుని ఉద్యమకారులను వెనక్కిపంపాదు. 

అటువంటి ధీరకృత్యం మెచ్చుకోదగ్గ ఘనకార్యం కాదా? అలాంటి కేళప్పన్ 

మీద మేడకు నిప్పంటిచాడన్న నేరం మోపారు పోలీసులు. మంజేరీలోను, 

పభుత్వ ఖజానాను పగులగొట్టి డబ్బు దోచుకున్నారు. పోలిన్స్టేషన్ నుంచి 

ఆయుధాలు స్వాధనపరచుకున్నారు. _పభుత్వ కార్యాలయాలలో చారబడి 

“రికార్డుల ను నాశనం చేశారు. ఇదే విధంగా ఏడవణాత్తి లోను అ(కమాలు 

కొనసాగించారు. చెరసాలలను కాపలా శిబిరాలను తెరిచి, ఖైదీలను 

విడిపించారు. 

మంజేరి గుడిలో వున్నవాళ్లు, ఉద్యమకారుల రాక గురించి విని 

అక్కడినుంచి పరుగు లంకించుకున్నారు. నిలంబూర ఆలయం వద్ద 

పోలీసులకు, ఉద్యమకారులకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో చాలామంది 

పోలీసులు మరణించారు. ఆలయంలోని ఆయుధాలను, ఉద్యమకారులు 

స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉద్యమకారులకు నాయకులుగా వున్నవాళ్లలో 

చాలామంది (పముఖులూ వున్నారు. వాళ్లల్లో (పసిద్ధి గాంచిన వారు వారియన్ 

కుణ్బత్తు, కుంజ్ఞహమల్ వాజి. ఏభైయేళ్ల కుంజ్ఞహమత్ వాజి, 

ఆలిముసలియార్, బంధువు మా(తమే కాదు; విష్యుడు కూడా. 

తిరూరంగాడిలో జరిగిన సంఘటనలు ఆయన్ని పోరాటంలో దిగేట్టు చేశాయి. 
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మంజేరిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో హిందువులకు ఎలాంటి అపకారమూ 

జరగదనీ, దోపిడీకి దిగిన వారికి కరినమైన శిక్షలు పడతాయనీ తెలియజేశారు. 

ఆ సభకు వెళ్తాడన్న కారణంగానే ఎం.పి. నారాయణ మీనన్ మీద రాజ[దోహ 

నేరం మోపబడింది. సైనిక న్యాయస్థానం ఆ నేరంపై ఆయనకు పద్నాలుగు 

సంవత్సరాలు కరిన కారాగార కిక్ష వధించింది. అటువంటి క్షిష్టపరిస్థితిలోనూ 

ఉద్యమకారులను నిరోధిస్తూ శాంతిని నెలకొల్పడానికి, నారాయణ మీనన్ 

కొంచెం కూడా వెనుకాడకుండా, చేసిన గొప్ప పయత్నాలు ఆ (ప్రాంతాల వారికి 

బాగా తెలుసు. అయినప్పటికీ ఎరనాడులో సుఎపసిద్దులైన కాంగెన్ 

కార్యదర్శిని ఊరికే విడిచిపెట్టడానికి పోలీసువారికి మనసాప్పలేదు. ఆ రోజుల్లో 

అధికారుల అ్యకమకృత్యాలకు నారాయణ మీనన్కి వధించిన చిరకాల కారాగార 

సిక్త మంచి ఉదాహారణ! 

కుంజహమత్ వోజి కూటమిలో వున్న ఉద్యమకారులు పోలీన్ ఇన్స్పెక్టర్ 

సేకుట్టిని కాల్చిచంపి, ఆయన తలను పైకెత్తి పట్టుకుని మంజేరిలో పటుచోట్ల 

ఊరేగింపుగా వచ్చారు. తమ విరోధులకు పాఠం చెప్పడానికి, ఉద్యమకారులు 

ఎలాంటి ఘోరకృత్యాలకు పాల్పడ్డారన్న దానికి ఇదొక ఉదాహరణ. ఈ విధంగా 

హిందువు అని గాని, ముస్లిమ్ అని గాని వారు భేదం పాటించలేదు. 

ఉద్యమకారుల మరొక కార్యరంగం కోళిక్కోడ్ నుంచి, మలప్పురం వెళ్తే 

దారిలో వున్న పుక్కొట్టూర్ అన్న స్థలం. అక్కడ అంతకు ముందే జరగరాని 

సంఘటనలు జరిగాయి. సుందర (పకృతిగల ఎరనాడులో మనోజ్ఞమైన 

దృశ్యాలు వున్న స్టలం అది. తిరూరంగాడిలో జరిగిన సంఘటనలు విని, 

అక్కడ నుంచి బయలుదేరిన ఒక పెద్ద ఉద్యమకారుల గుంపును కె. మాధవన్ 

నాయర్, అబ్బుల్ రహమాన్, అడ్డువడి, (తిప్పి పంపేశారు. అది ఆగస్ట్ ఇరవై 

ఒకటో తేదీ జరిగింది. ఒక్క వారం రోజుల్లో పుక్కోట్టూరులో పరిస్థితి 

మళ్లిమారిందె. గుట్టలు, కొండలు, అడవులమయమైన ఆ (పౌంతం 

దాక్కోవడానికి చక్కటి (పదేశం. అక్కడ చాలామంది ఉద్యమకారులు దాక్కుని 

వున్నట్లు ఉద్యమకారులకె వేటాడుతున్న సైనికులకు ఆచూకీ అందింది. 

సైనికులు అక్కడికీ రాలేని విధంగా, దారిపాడవునా చెట్లు నరికి రోడ్డు కడ్డంగా 

వేశారు. ఆగన్ట్ ఇరవై ఆరోతేదీ ఉదయం సైన్యం పూక్కోట్టూరు వెల్లింది. 

సైనికులు రోడ్డుమీద నిలబడి చూనినప్పుడు ఎవరూ కనిపించలేదు. 

ఉద్యమకారులు గుట్టల్లోను, కొండల్లోను బాంబులు (పయోగిస్తూ కొంతసెపు 

ఎదిరించారు. ఆ (పాంతం నుంచి సైనికులపై తూటాలు వచ్చి పడ్డాయి. 

తూటాలు ఒక వెపు నుంచి మాతమే వచ్చాయని చెప్పడానికి లేదు. 

పలువెపుల నుంచి వచ్చాయి. అడవుల్లో దాక్కున్న ఉద్యమకారులను 
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కనుగొనడం సైనికులకు దుర్లభమైంది. బాంబుల శబ్దం చాలాదూరం 

వినిపించేది. తుపాకీ తూటాలు, మందుగుండు అయిపోయే సమయంలో 
ధోరణిని మార్చి "నగారా (మోగించారు. యుద్దానికి సిద్ధంకండని _పజలకు 

తెలియజేయడానికి, మసీదునుంచి పెద్ద ఎత్తున డప్పులు (మోగించారు. 

వజలందరూ ఏకమై సైనికులను ఎదుర్కొన్నారు. (పజలు వారిని కరలతో 

బాదారు. కత్తులతో తెగనరికారు. రాళ్లు రువ్వి గాయం చేశారు. ఈటెలతో 

పొడిచారు. పుట్టనుంచి చీమలు బయలుదేరినట్లు లెక్కలేనంత మంది (పజలు 

బయటకు వచ్చారు. తుపాకీ గుళ్లకి ఎందరో మరణించారు. 

'పట్టు...చంపు...కొట్టు...నరుకు' అని అరుచుకుంటూ ముందుకు దూసుకు 

వచ్చిన ఉద్యమకార్లలో దాదాపు మూడువందల మంది ఈ పోట్లాటలో 

మరణించారు. సైనికులకూ పెద్ద నష్టం వాటిల్లింది. ఉద్యమం జరిగిన కాలంలో 

పూక్కోట్టూర్లో జరిగినదే చాలా ఘోరమైన పోట్లాట అని చెప్పాలి. 

పజల మధ్య భయాన్ని రేకెత్తించడానికి, ఉద్యమం జరిగిన ([పాంతాలలో 

సైనికులు గుంపులు గుంపులుగా తిరిగారు. ఉద్యమకారులు కొండల్లో, కోనల్లో 

అడవులను దాక్కున్నారు. వాళ్లు దాక్కున్న స్థలాలను చూపడానికి సైన్యానికి 

(పజల సహాయం కావలని వచ్చింది. ఈ ఏధంగా ఎవరైనా సైన్యానికి 

సహాయపడుతున్నారని తెలియగానే ఉద్యమకారుల ఆ(గహం వారి మీద 

పడేది. ఈ కాలఘట్టంలోనే హిందువులను వేధించడం (పారంభించారు. 

అడవుల్లో కలహాదార్లు మామూలుగా యుద్ధ పద్దతులు 

'నేర్చుకుంటున్నారని విన్నాము. వారి సమీపంలో వున్న ఇళ్లను దోచుకుని, 

ఆహార పదార్థాలు ఆయుధాలు సేకరించారు. వేర్వేరు ప్రాంతాలలో వున్న 

ఉద్యమనాయకులకు సమాచారం అందజేయడానికి వేగుల వాళ్లు కూడా 

నియమించబడ్డారు. స్పెషల్ పోలిన్కు, వారికి సహాయంగా వచ్చిన 

సెనికులకూ ఉద్యమకారులను అణచడం సాధ్యం కాదనిపించింది. తర్వాతనే 

గూర్డా సైన్యాన్ని రప్పించారు. దానికి కొంతకాలం పట్టింది. ఈ లోగా 

ఉద్యమకారుల అ(|కమాలు, వారి కృత్యాలు ఎస్తరించాయి. 

సెంబరాచ్చేరి తంగళ-ఆయన అనుచరులూ, పాండికాడులో యుద్ద 

ఆయుధాలు సెకరిస్తూ వచ్చారు. 1921వ సం||! నవంబర్లో గూర్భా సైన్యం 

పాండిక్కాడులో సంతలో మకాం చేశారు. సెంబారాచ్చేరి తంగళ అనుచరులు 

సంతవైపు వచ్చి వాళ్లను చుట్టు ముట్టారు. సంతకు వెలుపల కాపలా 

కాస్తున్న సైనికులను కాల్చి చంపారు. సంత (వవోరీ గోడను మందుగుండు 

పెట్టి (పేల్చి లోపలకు వెళ్లారు. గూర్భా వీరులు యుద్ధం చేయడంలో సామర్ధ్యం 

కలవారని (పసిద్ధిగాంచిన వారు. నరకడానికి, చంవడానికీ వెనుకాడని వారు. 
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అడవుల్లో పోరాడే (పత్యేక శక్తి సామర్థ్యాలు గలవారు. ఉద్యమకారులు అంతటి 

నిక్రణు పొందిన వారు కారు. అయినప్పటికి గూర్జా సైనికులకు ఎదిరించి 

పోరాడటంలో ఎంతో నేర్పును, ధైర్యసాహసాలను (పదర్శించారు. చంపండి, 

పొడవండి, కొట్టండి అన్న అరుపుల మధ్య రెండు గంటల సేపు పోరాటం 

జరిగింది. రెండు వందలకి పైగా ఉద్యమకారులు ఈ పోరాటంలో 

మరణించారు. చనిపోయిన సైనికులు ఎందరన్నది ఇతమిత్సంగా చెప్పలేము. 

ఉద్యమంతో పాటు జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనలను కూడా ఇప్పుడు 

చెప్పుకోవాలి. ఎరనాడు తాలూకాలో కొన్నారా ఒక చిన్న (గామం. కొన్నారా 

తంగళ్ ఆ (పాంతంలో మహమ్మదీయులకు నాయకుడుగా వుండేవాడు. 

మసీదులో సైనికులు అడుగుపెట్టారని తెలియగానే వాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి 

కొన్నార తంగళ్ నాయకత్వంలో ఒక పెద్ద గుంపు బయలుదేరింది. సైనికులు 

మసీదు నుంచి వెళ్లి అడవుల్లో పొంచి వున్నారు. ఆ సంగతి తెలుసుకుని 

తంగళ అతని అనుచరులు రాత్రి వేళ వారిని చుట్టుముట్టారు. సైనికుల 
కాల్పులు మొదలు పెట్టారు. చీకటి కమ్ముకుని వుండడం వల్ల ఇరుపక్షాల 

వారు ఒకరినొకరు గుర్తుపట్టడం కష్టమైంది. ఇందువల్ల రెండు పకాలలోను 

పద్ద నష్టం ఎర్పుడింది. తెల్లవారేప్పటికి మిగిలిన అనుచరులు, అక్కడీ నుంచి 

పారిపోయి, కోళిక్కోడ తాలూకాలో ఒక కొండమీద కొన్నాళ్లు దాక్కున్నారు. 

అప్పు డప్పుడు అక్కడ కూడా సైనికులతో పోరాటం జరిగేది. ఆయుధాలు, 

మనుషుల అండ తగ్గిపోయిన తర్వాత తంగళ్ మారువేషంలో బయటికి 

వచ్చారు. కొంతకాలం ఆయన అక్కడక్కడ అవస్థలువడుతూ తిరిగినట్టు 

చెబుతారు. తర్వాత కూత్తు పరంబులో ఆయన్ని ఖైదు చేశారు. సైనిక కోర్టు 
విచారణ తర్వాత, ఆయన్ని కోయంబత్తూరు జెలో ఉరితీశారు. 

తిరూరంగాడిలో జరిగిన పోరాటంలో కుంజ్ఞాలఏ, మరికొందరు సైనికులను 

హతమార్చిన తర్వాత పారిపోయి అడవుల్లో తలదాచుకున్నారని చెప్పాను కదా. 

కొన్ని రోజుల అడవుల్లో గడిపాక, కణ్దు మంగ ళం సమీపం లోని ఒక అలయం 

వద్ద సైన్యం వారిని పసిగట్టి ఎదిరించింది. ఆ పోరాటంలో కుంజ్ఞులవ 

మరిణించాడు. ఆ విధంగా ఉద్యమకారులలో ముఖ్యుడుగావున్న ఒక 

నాయకుడు ఇదివరకే నాతో చెప్పినట్లు కుంజ్జులవి యుద్ధభూమిలోన 

మరణించాడు. లవక్కుట్టి ఉరికంబానికి బలి అయ్యాడు: 

ఉద్యమం గురించి పూర్తి చరితను నేనిక్కడ రాయడం లేదు. నా ఉద్దశ 

అది కాదు. ఉద్యమకాలంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలను 

గురించి, అందులో పాల్లొన్న కొందరు నాయకులను గురించి క్లుప్తంగా 

తెలియజేసే వివరాలు మ్మాతమే ఇవ. ఇంచుమించు రెండువందల ఇరవై 
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గ్రామాల వరకూ వ్యాపించిన ఉద్యమం వినాశకర శక్తిని, అది కొనసాగిన 

కాలాన్ని, ఆలోచించి చూస్తే ఇంతవరకు మలబారులో జరిగిన పోరాటాలలో 

చాలా ముఖ్యమైనది ఇదే అనడంలో సందేహం లేదు. 

ఉద్యమకారులకు. విమ్మాతం తీసిపోని విధంగా, _కూరంగా సైనికులు (పజల 

పట్ల నడుచుకున్నారు. సైనికులు వస్తున్నారన్న వార్తవిని విలవిలలాడిపోయి 

పారిపోతున్న (పజలను అడవి మృగాలు వేటాడి చంపినట్లు తరిమి తరిమి 

కాల్సి చంపారు. అపరాధులు, నిరపరాధులు, పిన్నలూ, పెద్దలూ, (స్రీలు, 

పురుషులు, ఒక విఖంగా (పాణభయంతో కొంపాగోడు విడిచి అడవులో, కొండల్లో 

రోజులతరబడీ ర్మాతింబవళ్లు గడిపారు. 

ఆ కాలఘట్టంలో (పపంచ (పజలను దిగ్భాంతులను అననం వరత 

సంఘటన గురించి ఇక్కడ చెబుతాను. 1921 నం!! నవంబర్ నెల పదో తేది 

ఉద్యమకారులు. తొంభైమందిని ఖైదు చెసి, తిరూరంనుంచి ఒక బండిలో 

ఎక్కించుకుని, కోయంబత్తూరుకి తీసుకుపోయారు. గాలి వెలుతురు 

జారబడకుండా తాళం వేసిన ఇనుప పెట్ట లాగుంది ఆ బండి. సైనికులు 

తుపాకీ మొనలతో ఖైదీలను లోపలికి నెట్టారు. బండి తిమారు నుంచి 

కదిలింది. వేడిమి వల్ల దాహానికి తట్టుకోలేక, లోపలవున్నవారు నాలుక 

లెండిపోయి, అల్లాడి అరచిన దీనస్వరాలు దారిపొడవునా వినిపిస్తూనే 

వున్నాయి. తర్వాత ఆ శబ్దం ఆగిపోయింది. అర్థర్యాతి పన్నెండు గంటలకి బండీ 

పోతనూర్ చేరింది. పెట్టె తెరిచి చూస్తే కనిపించిన దృశ్యం భయ(భాంతులని 

చేసింది. ఒకరినొకరు హత్తుకుని, ఒకరినొకరు కొరుక్కుతింటున్నట్టు, 

కళ్లప్పగించి, నాలుకలు వేళ్తాడుతూ, _పాణంతో వున్నారా లేదా అన్న వ్యత్యాసం 

లేకుండా, చెమట, నీళ్లు, మలంగా చిందరవందరగా పడివున్న తొంభెమంది 

దేహాల దీనదృశ్యాన్ని అక్కడ చూశాను. అరవైనాలుగు మంది చనిపోయారు. 

మిగతా వాళ్లు మృత్యుద్వారం వద్ద అల్లాడుతున్నారు. 

దిక్కులేని ఖైడీలపట్ల దయారహితంగా నడచుకున్నవారి (కూరత్వాన్ని 

బయటవారు తెలుసుకోని విధంగా, అధికారులు దాచడానికి 

(పయత్నించినప్పటికీ మేము ఈ వివరాలు మర్నాడే తెలుసుకున్నాము. ఈ 

వార్తను మృదాసు ప్యతికలకు అందజేయడానికి మేము ఒక మితుణ్ణి 

పంపాము. 

సైనిక పరిపాలన ఆరునెలలు కొనసాగింది. ఉద్యమకారులపై విచారణ 

జరపడానికి ఒక (పత్యేక న్యాయస్థానం ఏర్పాటు చేశారు. అందుకని కొన్ని 

పత్యేక చట్టాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు చాలామందిని ఉరితీశారు. 

ఎందరినో అండమాన్ దీవులకు తరలించారు. పది నుంచి పద్నాలుగు 
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సంవత్సరాలు దండన పొందినవారు కొద్దిమంది కాదు. ఉద్యమనాయకులైన 

అలిమునలియార్, సెంబరిచ్చేరి తంగళ్, కుంజ్ఞహమద్ హోజి 

మొదలైనవారిని మలపురంలో కాల్చి చంపారు. 

ఉద్యమకారులను శిక్తించినక్తు, వారికి సహాయం చేసిన కొందరు 

గౌరవనీయులైన (పముబఖులకూ శిక్ష విధించారు. ఎం.జి. నారాయణ మీనన్, 

కే. కేళప్పన్, ఇ. మొఇతా మౌల్వి, మణార్ కాడు ఇళయన్ నాయర్, 

మహమ్మద్ అబ్బుల్ రహమాన్, అప్వన్ కొయా మొల్ల మొదలై నవారికి శిక్షలు 

పడ్డాయి. 

కె.వి. గోపాలమీనన్ తమ్ముడు, కె.బి. గోపాల కృష్ణమీనన్ గురించి ఈ 

సందర్భంలో _వత్వేకంగా చెప్పాలి. కేళప్పన్తో పొన్నాని నుంచి కార్యగెన్ సేవ 

చేసిన యువకుడు. చదువుకు స్వస్తిచెప్పి కాంగెన్లో సేవ చేయడానికే 

వచ్చినవాడు. ఉద్యమం ప్రారంభమైన రోజుల్లోనే అతన్ని ఖైదుచేసి కణ్లునూర్ 

జైలుకి పంపారు. ఆ వీర యువకుడు జైలులోనే వ్యాధి(గస్తుడై మరణించాడు. 
కాంగెన్ లక్ష్యాలను నెరవేర్చే, పయత్నంలో వీరమరణం పొందిన మొదటి 

త్యాగి ఆయన. ఆయన ఛాయాచితాన్ని జార్డ్జో సెభ్ కాం(గగెన్ కార్యాలయానికి 

సమర్పించిన విషయం జ్ఞాపకం వస్తోంది. కేరళ కాంగెన్ సంస్మరించిన 

అమరుడయ్యాడు ఆయన. 

సైనిక న్యాయస్థానం ఉద్యమకారులను విచారణ చేసిన విధానం గురించి, 

మలబాల్లో (వ సిద్ధి గాంచిన ఒక కిమినల్ లాయర్ మంజేరి రామయ్యర్ 

చెప్పారు. ఒకే నేరానికి రెండు పక్షాలెన (_పతివాదులను వేర్వేరు 

న్యాయమూర్తుల ముందు హాజరు చేసి నేరారోపణ చేశారు. రెండు కేసుల్లోని 

సాక్షులు వేరువేరుగా వున్నారు. 

ఒక (పతివాది ఖిలాఫత్ కార్యదర్శిగానో సవాయనిరాకాణోద్యమానికి 

సంబంధించిన వాడో అయినట్లయితే ఇక అతనికి విమోచనం లెదు. అతనిపట్ల 

న్యాయమూర్తులకు ఎలాంటి దయాగుణమూవుందరు. హత్యానేరం 

ఆరోపించబడ్డ, ఆరుగురు (పతివాదులలో ఒకరు ఆ నేరం జరిగినప్పుడు 

జెలులోనే వున్నారు. 

ఉద్యమకారులలో నిజానికి సాక్ష్యాల బాధ్యత వాదుల పక్షంలో లేదు. 

పతివాదుల పక్షంలో వుండేది. _పతివాదులకు సంబంధించి, సాక్ష్యం చెప్పడానికి 

అందరికీ భయంగా వుండేది. ఆ విధంగా ధైర్యంతో సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తే 

వాళ్లు మర్నాడు నేరస్థులు కావలసివచ్చేది. 

అనేక మాసాలు కొనసాగిన ఈ ఉద్యమ ఫలితంగా, ఎందరు చనిపోయారో 

లెక్కగట్టి చెప్పలేము. వదివేలకు తగ్గకుండా ఉంటారని చెప్పడం 
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అతిశయోక్తికాదు. ఆరునెలలు గడిచిన తర్వాత, పోరాటం తేగ్గి (పశాంత 

వాతావరణం ఏర్పడినప్పటికీ, దాని పర్యవసానాలూ, దుషృలితాలూ, నష్టం 

తగ్గడానికి కొంతకాలం పట్టింది. 



పోరాటం జరిగిన తర్వాత 

ఒక భయంకరమైన సంఘటన జరిగినప్పుడు వెంటనే సాక్షులుగా 

వుండేవారు. తర్వాత దాన్ని ఎవరించేప్పుడు తమకు తెలియకుండానే 

ఉద్వేగపూరితులెపోయి, వాటిలో తమ స్వంత భావాలను కూడా కలిపేస్తారు. 

కొంతకాలం గడవాలి. అప్పు డే ఉద్వేగాల అలల నుంచి తేరుకుని, పరిశోధించి 

చూసినప్పు డే సూక్ష్మంగా జరిగిన పరిస్థితులు. కార్యకారణసంబంధాలు 
వివరంగా బోధపడతాయి. లేకుండే మనం ఎన్ని పయత్నాలు చేసినప్పటికీ 

స్వచ్చమైన నిజాన్ని, అసలైనరూపంలో వెలుపలకి తీసుకురావడానికి 

వీలుకాదు. అది మనః పూర్వకంగా చేసేతప్పు కాదు. మనకు తెలియకుండానే 

జరిగిపోయేతప్పు 3 

మలబారులో అనేక సందర్భాలలో జరిగిన ఉద్యమం గురించి చరితలో, . 

ముఖ్యంగా మలబార్ మాన్యువల్లో ఎవరంగా కనిపిస్తోంది. వాటి కారణాల 

గురించి చాలామంది చాలా అభ్మిపాయాలు తెలియజేశారు. ఆ వ్యాఖ్యానాలు, 

చరిత (వాసప్పు డు అవసరమైనవ అయినప్పటికీ ఇటువంటి పుస్తకానికి అఎ 

అవసరం కాదు. అయితే 1921వ సం'! జరిపిన ఉద్యమంలో కారణం ఎవరన్న 

విషయం గురించి వమ్మాతం సందేహించనవసరం లేదు. దానికి కారణం 

పోలీసువారి దౌర్దన్యమే. ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అణచివేయడానికి, అధికారులు 

తీసుకున్న మితిమీరిన అ(కమచర్యలే అందుకు ముఖ్యకారణం. వాటిని 

వదిలేసి, జన్మి పౌరుల తగాదా కారణం అనో, మతసంబంధమైన కీచులాట 

కారణంగా చెలరేగింఠనో చెప్పడానికి లేదు. పోలీనుల దౌర్దన్యకాండ (పజలు 

భరించరానిదైనప్పు డు, అహింసను పాటించాలనే నియమాన్ని అధిగమించి, 

దుర్మార్గాన్ని దుర్మార్గంతో ఎదిరించడం సాధ్యం అని భావించి - దేశ (పజలు 

తగించారు. _పభుత్వాధికారులు దీన్ని ఒక సవాలుగా భాఎంచి ఎదుర్కొన్నారు. 

తర్వాత, ఇతర మతస్తులను హత్యచేయదానికి, వారికి వంచనతో కీడు 

తలపెట్టడానికి, ఉద్యమకారులు పయత్నించడానికి కారణాలు వేరే! 

పారంభ ఘట్టంలో ఉద్యమకారులు హిందువులకు ఎలాంటి కీడు 

తలపెట్టలేదు. కొన్ని రోజులకు సైనికులు వేటాడ్డం _పారంభించిన తర్వాతే, 

పరిస్థితి మారింది. ఉద్యమకారులను వెతికి వట్టుకోవడంలో వాళ్లకు 
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హిందువుల సహాయం కావలసివచ్చింది. సైనికుల ఆజ్ఞ (పకారం జరగలేదంకే 

వాళ్లు హిందువులకి *క్ష ఎధించేవారు. సైనికులతో చేరి ఉద్యమకారులను 

వెతకడం ([పారంభిస్తే, ఉద్యమకారులు హిందువుల మీదే పగతీర్చుకునేవారు. 

ఈ విధంగా ప్రారంభమైన జాతి వైషమ్యం . అతివేగంగా ఉదృతమైంది. 

అందువల్లనే ఉద్యమం చెలరేగిన పాంతంలో పాందువులకు భదత లేకుండా 

పోయింది. 

సిక్షకు భయపడే అధిక సంభ్యాకులైన సగటుపౌరులు అపసవ్యమైన 

మార్గాలలో దిగకుండా శాంతిని కాపాడుతున్నారు. పాలకుల భదత లేకుండా, 

అరాచకం వజృంభించినప్పు డు, ఎం జరుగుతుందో చెప్పల మః పోరాటం 

జరిగిన కొన్నాళ్లల్ల్ అటువంటి పరిస్థితే ఎరనాడులోను, ఇతర (పదేశాలలోనూ 

ఏర్పడింది. ఉద్యమకారులు చాలామంది పరిపాలకుల పట్ల ద్వేషంతో 

అధికారులను, వాళ్ల సహాయకులను వ్యతిరేకించడానికి తమ శక్తి 

సామర్థ్యాలను కేం(దీకరించారు. అయితే, ఉద్యమం అని (పారంభమైన తర్వాత 

ఆ గుంపులో అటువంటి వారు మాతమే కాకుండా, ఏ మాతం జాలిలేని 

సంఘవిదోహులు, దొంగతనాలు, దోపిడీలు, నిర్బంధంగా మతం మారిడి 

చేయించడం వంటి కార్యాలకు తెగించే ఎ-ళ్లు చేరారు. పైగా మామూలు శాంతి 
నెలకొన్న రోజులలో, గుంపుల్లో చేరి ఎవరూ ఊహించని నీచకృత్యాలకు దిగడం 

కూడా కద్దు. వాళ్లకు జాలి, దయ మొదలైనవి మనసు నుంచి 

దూరమవుతాయి. మానాభిమానాలు కనిపించవు. సత్యం, నీతి అన్న భావనలు 

అదృశ్యమై పోతాయి. అవినీతి, అ(కమాలే తలెత్తి నిలుస్తాయి. మనలో 

అంతవరకు దాగివున్న జంతులక్షణాలు, వాటి సహజ రూపాలలో 

బయటపడతాయి. సాధారణంగా ఏ దేశంలోనైనా విచక్షణా జ్ఞానంలేని 

(పజాసమూహం అవకాశాలు లభించినప్పుడు చేసే అకృత్యాలే ఇవి. 

పోరాటకాలంలో ఎరనాడులోనూ, మరి ఇతర (పదేశాలలోనూ ఇదే జరిగింది. 

పోరాటాన్ని అణచలేమని తెలియగానే, మేము ఆ తర్వాత పోరాటం జరిగిన 

స్థలాల నుంచి, శరణార్థుల వచ్చిన (పజలకు వుండడానికి బస, ఆహారం 

మొదలైన సౌకర్యాలు కల్పించడానికి _పయత్నించసాగాము. వేల సంఖ్యలో 

(పజలు _బతుకుతెరువును అన్వేషిస్తూ కోళిక్కోడ్కు వచ్చారు. మా వన్నపాల 

ఫలితంగా భారతదేశంలోని ఇతర ,పాంతాల నుంచి మంచి సహాయం 

లభించింది. నిధి సేకరణకు మహాత్మాగాంధీ పూనుకున్నారు. 

శరణార్థులు తలదాచుకోవడానికి మూడు నాలుగు ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు 

చేశాము. పతిరోజూ వాళ్ల ఆహారానికి కావలసిన పదార్థాలు అందజే*-ము. 

వ్యాధ్మిగస్తులకు వెద్యసదుపాయం కల్పించాము. సూర్యోదయం నుంచి 
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మౌనంగా వుండడానికి వీలుకాలేదు. నాకు తెలిసినంతవరకు కొన్ని వాస్తవ 

విషయాలను వెల్లడించవలసి వచ్చింది. 

నిర్భంధంగా మతం మార్పిడి చేయబడిన కొందరు కాం(గెన్ కార్యాలయానికి 

వచ్చి చెప్పిన వివరాలను, రికార్డుబేని వుంచడం వల్ల ఆ వ్యాసానికి జవాబుగా 

నేనా వాస్తవాలను తెలియజేశాను. కొందరికి అది కోపం తెప్పిస్తుందని నాకు 

తెలుసు. “హిందూ షుతికలో నా వ్యాసం వెలువడిన మర్నాడు జరిగిన 

సంఘటనలు ఇక్కడ తెలియజేస్తాము. 

రాతి తొమ్మిది గంటలకు నేను భోజనం చేశాక, నేను, నా కుటుంబ 

సభ్యులు కార్యాలయం మేడమీద కూర్చుని వున్నాము. పిల్లలు నిదపోయారు. 

వన్నెల ర్యాతి, ఉత్తర దిశనుంచి ఒక రాయి కిటికీ గుండా వచ్చిపడింది. శబ్దం 

విన్న నేను దిగ్గున లేచి చూసే సరికి కప్పు మీద మరోరాయి వచ్చి పడింది. 

వెంటవెంటనే నాలుగైదు రాళ్లు పడ్డాయి. సాత్తుకట్టి నాయర్ (కిందనుంచి పైకి 

పరుగెత్తుకు వచ్చారు. “ఎవరది?” అని వరండా నుంచి మేము గట్టిగా 

అరిచాము. ఎక్కడా మనుషులు కనిపించలేదు. రాళ్లు మాతం నాలుగు 

వెపులనుంచి అప్పు డప్పు డు పడుతూనే వున్నాయి. కొద్దిదూరం నుంచి వాటిని 

విసురు తున్నారని తెలుసుకున్నాను. ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి 

విసురుతున్నట్లు తెలిసింది. దాదాపు పది నిముషాలు రాళ్లు విసరడం 

కొనసాగింది. శబ్దం విని మేలుకున్న పిల్లలు వెలుపలికి వచ్చారు. వరండాలో 

నిలబడడం సరికాదని మేము లోపలికి వెళ్తాము. రాళ్లువడే చప్పుడు, 

సాత్తుకుట్టినాయర్ కంఠస్వరం ఎని పక్క ఇళ్లల్లో వున్నవాళ్లు వెలుపలికి వచ్చి 

చూశారు. నాలుగువెపులా సందడిగా అవడంతో రాళ్లు విసిరిన వాళ్లు 

వెళ్లిపోయారు. 
మర్నాడు పోస్టులో నాకు కొన్ని ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు వచ్చాయి. 

నిర్బంధంగా మతం మార్చిడి జరిగిందని నేను షుతికలో రాసిన వ్యాసాన్ని 

విమర్శిస్తూ అలా జరగలేదని వచ్చిన ఉత్తరాలు అవి. కాల్చి చంపుతామని, 

పొడిచి చంపుతామని బెదిరించి రాశారు నిజంగా జరిగిన సంఘటనలు నెను 

బయటపెట్టడం వల్ల ఎందరికో కోపం వ ్పందని చెప్పడానికి మరో నతఘటన 

కూడా జరిగింది. 

పైన చెప్పిన సంఘటన జరిగిన కొన్ని రోజులకు, రాజగోపాలాచారి 

కోళిక్కోడ్కు వచ్చారు. అప్పటికీ సైనిక పరిపాలన అమలుకావడం 

ముగిసింది. బహిరంగ సభలు జరపదానికి వున్న నిషేధాలు కూడా 

తొలగించబడ్డాయి. ఛిన్నాభిన్నమైన పాందూ-ముస్తిం ఐక్యతను మళ్లి 

నిలబెట్టడానికి రాజగోపాలచారి అప్పు డు వచ్చారు. ఉద్యమం తర్వాత ఆయన 
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మధ్యాహ్నం వరకూ కాంగెన్ కార్యాలయం ముందు (పజల గుంపు వుండేది. 

వాళ్ల అవసరాలు గమనించడానికి ఎందరో కాంగెన్ సభ్యులు ముందుకు 

వచ్చారు. కె. మాధవన్ నాయర్, అంబాలక్కాడు; కరుణాకర మీనన్, వి. 

అచ్యుతన్, కె.బి. గోపాలమీనన్ మరికొందరు ఈ సేవలో ఉత్సాహంగా 

పాల్గొన్నారు. దాదాపు ఆరునెలలపాటు జరిగిన ఈ సవాయ కార్యక్రమాలలో, 

ఎంతో భక్తి (శద్ధలతో పాటుపడిన విధానం చూసి, కాం(గెన్ వ్యతిరేకులు సైతం 

మెచ్చుకోసాగారు. ఈ సహాయ నిధి నుంచి పోరాటకాలంలో మరణించిన వారి 

'కుటుంబాలకూ, శీక్తపాందిన వారి కుటుంబాలకూ కావలసిన  సవోయం 

అందబేశాము. కుటుంబాలలో పాందువులూ వున్నారు. 

మహమ్మదీయులూ వున్నారు. 

శరణార్థుల శిబిరాన్ని భారత సేవాసంఘం అజమాయిషీలో ఏర్పాటు 

చేశాము. మెచ్చుకోతగ్గ రీతిలో వాళ్లు కృషిచేశారు. పోరాటం జరిగి చాలా 

రోజులైన తర్వాత కూడా భారతసేవానంఘం పునరావాస కార్య్మకమాలు 

కొనసాగాయి. శరణార్థులలో సైనికుల చేత లేదా ఉద్యమకారుల చేత పగ 

తీర్చుకోబడ్డవారు చాలామంది వున్నారు. వాళ్లను కలుసుకుని వాళ్ల 

అనుభవాలు వివరించమని కోరాము. వాటిని రికార్లు చెయ్యడం కాం(గెన్ 

కమిటీకి మరాక కర్తవ్యం అయింది! 

పోరాటం జరిగిన (పదేశాలలో జరిగిన వాటికీ, జరగని వాటికీ రంగూ, రూపం 
మార్చి మాట్లాడడమే చాలామందికి అలవాటుగా వుండేది. ఒక సంకుచిత 
సమాజానికి చెందిన మనస్తత్వం గలవారికి సంఘటనలలోని నిజస్వరూపం 

చూడడానికి మనస్కరించలేదు. _పత్యక్ష సత్యాన్ని అదే ధోరణిలో చూడడానికి 

కావలసిన మానసిక పరిపక్వత, చాలామందికి లేదు. ఉద్యమకారులు కొందరు 

నిర్భంధంగా కొందరిని మతం మార్పిడి చేసినట్లు వెలువడిన వార్తల మీద 

తీవమైన వివాదాలు పషుతికల్లో వచ్చాయి. కొందరు వాటిని విపరీతంగా 

వివరించారు. ఆ వివాదంలో కాం(గెన్ వాళ్లు పాలుపంచుకోలేదు. వివరాలను 

సూక్ష్మంగా సేకరించి వాటిని భృదపరిచారు. 

"నిర్బంధంగా మతం మార్పిడి జరగడం, చేయించడం, పోరాటం జరిగిన 

పదేశాలలో జరిగివుంటే వాటి గురించి కాంగెన్ కార్యదర్శి చెప్పివుండేవారు. 

అటువంటి వివరం ఏదీ వెలువడకపోయేసరికి మతం మార్పిడి అన్నది కేవలం 

కట్టుకథ అని మాసు “ది హిందూ పష్యతికలో ఒకరు రాశారు. దానికి 

కాం(గెన్ కార్యకర్త వద్ద నుంచి (పత్యుత్తరం వస్తుందని చాలామంది 
ఎదురుచూశారు. ఆ రోజులలో కాం్మగెన్ కమిటీ కార్యదర్శిగా వున్న నేను, 
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రావడం అదే తొలిసారి. నాతోనే బసచేశారు. ఆరోజు సాయంకాలమే 

సముదతీరంలో మేము ఒక బహిరంగసభ ఏర్పాటు చేశాము. ఆయనతో 

పాటు ఆ సభలో పాల్గొనడానికి నేనూ వెళ్లాను. మేము వేదిక మీదకి 

వెళుతున్నప్పుడు కొందరు వివో నినాదాలు చేశారు. అవి నాకే అని 

(గహించాను. నేను షుతికకు రాసినదానికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగిన నినాదం అది. 

రాజగోపాలచారి ఉపన్యసించిన తర్వాత, నేను మాట్లాడడానికి లేచాను. 

అయిదు నిముషాలు నన్ను మాట్లాడనియ్యక అరిచారు. (పశాంతంగా 

వుండమని రాజగోపాలచారి చేసిన విజ్ఞప్తులు ఫలితం ఇవ్వలేదు. నేను 

మాట్లాడడానికే _పయత్నించాను. 

“మతం మార్పిడి గురించి, నేను రాసిన వ్యాసమే మీరు ఈ విధంగా 

పవర్తించడానికి కారణం అని నాకు తెలుసు. నినాదాలు ఇచ్చి తిట్లు, 

శాపనార్థాలు పెట్టి, వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చడం వీలుకాదు. దేశభక్తి, సమాజ 

అభిమానం వున్నవాళ్లు ఇకమీదట ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా 

జ్యాగత్త పడటమే తగిన కర్తవ్యం. మతం మార్పిడికి లోనైన _పజలు. ఇచ్చిన 

వివరాలు ఆధారంగా వాటిని తెలియజేయడం అవసరమని భావించే నేను 

తెలియజేశాను. నేను పశ్చాత్తాప పడవలసిందేమీ లేదు. ఈ నిజాన్ని 

తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు ఇప్పుడు వ్యవహరిస్తున్న తీరు 

బాధిస్తోంది. బాధ్యతారహితులైన కొందరి నీచకృత్యాలను, నిరోధించడం 

వీలుకానప్పు డు ఖండించడం, సమాజనాయకుల కర్తవ్యమని భానిస్తున్నాను' 

నా ఉపన్యాసం లోని ఉద్దేశం అదే. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా 

మధ్య మధ్య ఆటంకంగా కొందరు అరిచారు. నేను చెప్పవలసింది చెప్పిపూర్తి 

చేశాను. అయితే అల్లరి చేయాలనుకున్నవారికి, నా మాటలు తృప్తి 

కలిగించలేదు. అయినప్పటికీ చెప్పవలసిన విషయాలను మనను విప్పి 

చెప్పానన్న తృప్తి కలిగింది! 

ఇంతకుపూర్వం, ఆ తర్వాత ఇటువంటి అనుభవాలు నాకు చాలా 

కలిగాయి. _పజాజీవితంలో పాల్గొనే ఎవర్తికెనా ఇటువంటి అనుభవాలను ' 

ఎదుర్కొనక తప్పదు. దానికోసం మనం మనసు కష్టపెట్టుకోనవసరం లేదు. 

ఎవరినీ తప్పు పట్టనవసరం లేదు. ఇతరులు మనల్ని వ్యతిరేకించకుండానో, 

తప్పుగా భావించకుండానో మనం మన బాధ్యతలను నెరవేర్చాలను కుంకే 

అది సాధ్యమయ్యేపని కాదు. ఇది అనుభవమే తేటతెల్లం చేస్తుంది. కొందరు 

మనల్ని ద్వేషిస్తారు. కొందరు మనకు ఆదరణ చూపుతారు. మరికొందరు 

అభిమానిస్తారు. ఇవిమనకు సర్వసాధారణంగా కనిపించేవి. మన అంతరాత్మ 

ఆజ్ఞలకు లోబడి, అనుభవం చూవిన వెలుగులో ముందుకు అడుగువేస్తే 
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తప్పు జరిగే అవకాశం లేదు. అలా జరిగినా మనల్ని మనమే ఓదార్చు 

కోవడానికి అవకాశం వుంది. 

ఇదే విధంగా నేను సైనికుల ఆఅ(క్రమాలను ఎత్తి చూవినప్పు డు (పభుత్వం 
వ్యతిరేకించింది. సైనికుల (కూరచర్యలగురించి నాకు కొన్ని ఆచూకీలు 

తెలినినప్పు డు, వాళ్ల దుశ్చర్యలకు బలి అయిన వారి దగ్గర్నుంచి కొన్ని 

సంగతులు రాబట్టి ఆ ఎవరాలు రాసిపెట్టాను. ఫరోక్ సమీపంలో నిండు 

గర్భిణియైన ఒక మహమ్మదీయ వనితను ఈకుతోపాడిచి గాయపరిచిన 
సంగతి, ఒక మహమ్మదీయ యువకుని కాళ్లు చేతులు నరికిన సంగతి తెలిసి 

నేను జ్యాగత్తగా వివరాలు సేకరించాను. వాల్లిద్దర్ని శరణార్ధుల ణిబిరంలో 

వుంచి, చికిత్స చేస్తూవచ్చాము. వాళ్ల ఛాయాచితాలు మా దగ్గర వుండేవి. 

పోరాటం జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, శ్రీమతి సరోజిని నాయుడు 

మ(దాసునుంచి కోళిక్కోడ్ వచ్చారు. పోరాటం గురించిన చాలా వివరాలు 

ఆమెకు తెలియజేశాను. ముఖ్యంగా పైన చెప్పిన రెండు విషయాలూ వివరంగా 
తెలియజెప్పాను. సరోజినీ నాయుడు బొంబాయి తిరిగి వెళ్లే దారిలో, మదాసు 

సముద తీరంలో ఉపన్యసించినప్పు డు ఆమె కూడా సైనికు" కమాలను 

దుయ్యబట్టారు. 

రెండు రోజుల తర్వాత, మదాను పభుత్వం ఒక (పకటన విడుదల 

చేసింది. సరోజినీ నాయుడు ఉపన్యాసంలో నిజంకాని విషయాలు చాలా 

వున్నాయని, సైనికుల అ|కమాల గురించి చెప్పిన విషయాలు సరికావనీ 

(పజల హృదయాలలో తప్పుడు అభిపాయాలు ఏర్పరచడానికి, కొన్ని 

సంగతులు రకరకాలుగా కల్పించి, ఉపన్యానం చేశారనీ, వాటికి సరోజిని 

నాయుడు క్షమాపణలు చెప్పుకోకపోతే, ఆమె మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవడం 

జరుగుతుందనీ ఆ పభుత్వ (పకటన తెలియజేసింది. అది చదివిన వెంటనే 

నేను "హిందూ" పతికకు ఒక ఉత్తరం రాశాను. 

'మలబారులో జరిగిన విషయాల గురించి శ్రీమతి సరోజినీ నాయుడు 

మ్మదాసు సముదతీరంలో చేసిన ఉపన్యాసంలో నిజం కాని సంగతులు 

వున్నట్లు (పభుత్వం చెబుతోంది. ఆమె చెప్పిన సంఘటనలన్నీ నిజంగా 

జరిగినవే. వాటి గురించి సరోజినీ నాయుడుకి నేనే చెప్పాను. నేను చెప్పిన 

వివరాలను బట్టి ఆమె ఉపన్యసించారు. అవి వాస్తవానికి విరుద్ధమైనదిగా 

(పభుత్వం భావించినట్లయితే వాళ్లు క్తీమతి నాయుడు మీద చర్య తీసుకోవడం 

సరికాదు. నా మీదనె చర్యతీసుకోవాలి. నేను ఆమెకు తెలియజేసిన వివరాలు, 

సైనికుల దుండగాలకు బలిఅయిన ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి స్వయంగా 

తెలుసుకున్నవే. వాటిని, ఛాయాచితాలను పంపుతున్నాను. (పచురించండి 
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అని రాశాను. 'హిందూ' లో అవి _పచారింపబడ్డాయి. అయితే (పభుత్వం 

ఇందుకు జవాబు చెప్పలేదు. 

అప్పుడప్పుడు దేశంలో జరిగే అకృత్యాలు, కలహలు, నన్ను ఎంతో 

వేధించాయి. అయినప్పటికీ ఇవి మనదేశాన్ని ఎడిచిపోవు, చాలాకాలంగా 

వేళ్లూను తున్న విషవృక్షం ఇది. దీనిని సమూలంగా నాశనం చెయ్యలేము. 
నరికి కూల్చినా మళ్ళీ ఆ విషవృక్షం చిగురిస్తుంది అని కొందరు నిరాశతో 

చెప్పేవారు. నేను వాళ్లతో ఏకీభవించను. రకరకాల మతాల వారిని ఆవ్వోనించి, 

వాళ న్యాయపూరితమైన మత _పచారానికి వసతులు కల్పించిన పుణ్యభూమి 

ఇది. సహనమే మన నాగరికతకు పునాది అని చెప్పవచ్చును. రెండు 

శేతాబాలకాలం, సావూజిక విభేదాలు ఖారతదేశంలో అభివృద్ది, 

చెందుతున్నాయంటే, దానికి _పధానకారణం పరాయి వారి పరిపాలన. అది 

ఇప్పుడు మారిపోయింది. మన పురాతన సంస్కృతిని పునరుజ్జీవనం కలిగించడం 

మనకు సాధ్యం కాదా? కయణారపాతుడైన మనిషి మతాల పట్ల (పేమ 

చూపించి సభ్యత ఎలా పాటించగలడు? నహనం లేకుండా సాంస్కృతికంగా 

అభివృద్ధి. సాధించడం సాధ్యం అని ఎలా భావించడం? ఒక మతం వారి 

సిద్ధాంతాలను, విశ్వాసాలను, ఇతర మతస్థులు, తిరస్కరించి, విమర్శించడంలో 

అర్ధమేమైనా వుందా? 

వివిధ మతాలలో ఎందరో జానులు జన్మించినప్పటికీ దేవుడికి మనిషికి 

మధ్యవున్న సంబంధం గురించిన విషయం యింకా ఆలోచించే దశలోనే 

వున్నది. ఆ ఆలోచనలు, అభిపాయాలన్నీ సమాజానికీ ఉమ్మడి సంపదగా 

భావించాలి. 'ఆవులు పలురంగుల్లో వున్నాయి. ఏ రంగులో వున్నా పాలు 
తెల్లనివే కదా? మతాచార్యులను గోవులుగా భావించండి, పాలు జ్ఞాన 

మవుతుంది. అన్న ఉపనిషత్ వాక్యాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. 

కొన్ని మౌలిక సత్యాలను అనుసరించి నడుచుకోవడం ధర్మ మార్గం 

తప్పకుండా వుండడానికి మనకు ఉపకరిస్తుంది. మతంపెరుతో (పపంచంలో 

ఎన్ని యుద్దాలు జరిగాయి? ఎన్ని అకమాలు జరుగుతున్నాయి! పదకొండో 

శతాబ్దం (పారంభం నుంచి పద్నాలుగో శతాబ్దం పరకు, క్రైస్తవ మతస్థుల, 

ముస్లిం మతస్థుల మధ్య లెక్కలేనన్ని యుద్దాలు జరిగాయి. పదహారు, 

పదిహేడవ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో క్రైస్తవ మతంలో రెండు శాఖలైన 

(పాటెస్టెంట్స్కు, కేధలిక్కులకు అవిరామంగా యుద్ధం జరుగుతూ వచ్చింది. ఆ 

విధంగానే ఈ దేశంలోనూ హిందూముస్తింలకు మధ్య మతం పేరుతో ఇన్ని 

యుద్దాలు జరిగాయి? 

ధర్మచ।కవర్తి అశోకుడు ఒక శాశనంలో ఇలా చెక్కించాడు : 
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“ఒక కారణం చేతకాక పోయినప్పటికీ, మరొక కారణం ద్వారానైన అన్ని 
మతాలకు చెందినవారూ గౌరవనీయులే! ఇతర మతాలను గౌరవించేవ్యక్తి - 
తను స్వయంగా తన మతాన్ని గౌరవిస్తున్నాడు. ఇతర మతాలకు 
సంబంధించిన వారికి సేవ చేస్తున్నాడు”. 

ఈ హితోక్తిని మనసులో ఉంచుకుని (పయత్నించినట్లయితే సమాజంలో 
ఎన్ని మంచి మార్పులను తీసుకురావచ్చు. అదే కదా మనం చేయవలసింది? 



(పజాకార్యాలలో మందగమనం 

ఉద్యమం అణిగిన తర్వాత కొంతకాలం మలబార్లో ఎటువంటి (పజాహిత. 

కార్యాలకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. అన్ని దిశలలోనూ, కాంగెసు పట్ల 

శతుభావం విస్త్రృతమవుతున్నట్లు కనిపించింది. “థిలాఫత్' పచారంలో 

పాలుపంచుకుని, దేశానికి అపాయం కలిగించిన వాళ్లు కాంగెన్వాళ్లే అని 

అధికారులు చెప్పారు. "ఖిలాఫత్ వాళ్లతో చేరిన కాంగెన్వాళ్లు, సమాజానికి 

(దోహులు, అని హిందూ మతాధిపతులు ఖండించారు. మలబార్ కాంగెన్ 

కార్యకర్తలను బంధించి జెల్లోపెట్టాలని కూడ వాళ్లు భావించకపోలేదు. తమను 

కాం్యగెన్లో చేరండని ఉత్సాహ పరిచి, పోలీసువాళ్లు అణచివేతను, సైనికులు 

బాంబుల వరాన్ని _పారంభించినప్పుడు, కాంగెన్ వాళ్లు తమను 

వదిలేస్తున్నట్టు మహమ్మదీయులు నేరారోపణ చేశారు. ఆ ఘట్టం కాంగెన్ 

కోసం పాటుపడిన మాకు చాలా క్షిష్టమైనదనే చెప్పాలి. కాంగెన్ వాళ్లతో 

కలిసిమెలసి తిరిగే వ్యక్తులు మామూలుగా చూపే కనీస మర్యాదలను కూడా 

చూపడం మానేశారు. మితులు చూసినా, చూడనట్టు నటించేవాళ్లు. మమ్మల్ని 

వచ్చి చూడడానికి చాలా మంది జంకేవారు. ఏదైనా పనిమీద వాళ్లను 

చూడడానికి నేను వెళ్లినట్లయితే వెంటనే నన్ను పంపించేయడానికే వాళ్లు 

ఉత్సాహం చూపెవారు. చాలా మంది కాంగెన్ కమిటీలు అదృశ్యమయ్యాయి. 

కొందరు కాంగెన్ వాదులు జైల్లో వున్నారు. మరి కొందరు కాంగెన్ నుంచి 

రాజీనామా చేశారు. మిగిలివున్న కొద్దిమంది ఖర్చులకు కూడ లెకుండా 

బాధపడ్డారు. (వజాహితకార్యాలు నడపడానికి ఏమ్మాతం అవకాశం లేకుండానే 

రోజులు గడిచాయి. దేశంలో మరి కొన్ని (పాంతాలలో సహాయ 

నిరాకరణోద్యమానికి సంబంధించిన దుర్దటనలు కొన్ని మలబార్ పాంతంలోని 

కార్యగెన్ వాళ్లపట్ల ద్వేషాన్ని మరింత పెంచాయి. 

ఈకాలంలోనే పూజ్యులు అండ్రూస్ కోళిక్కోడ్ వచ్చారు. ఉద్యమానికి గల 
కారణాలు, జరిగిన సంఘటనలు గురించి (పత్యక్షంగా తెలుసుకోవడానికి 

ఆయన వచ్చారు. ఒక వారం ఆయన కోళిక్కోడ్లో ,బసచేశారు. నేనూ ౩. 
మాధవన్ నాయర్, యు. గోపాల మీనన్, చాలాసార్లు ఆయను కలుసుకొని 

విషయాలను తెలియజేశాము. 
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ఒకసారి చూస్తే మరవలేనంతటి గొప్ప సంస్కారసంపన్నులు అండూన్, 

భారతీయ సంప్రదాయం _పకారం పంచకట్టుకుని, తెల్లటి పాడవైన 

చొక్కావేసుకొని, నల్లటి పొడవైన గడ్డంతో చేతులు జోడించి శాంతం, (పేమ 

పతిబింబిస్తుండగా మందహాసంతో మనల్ని సమీపించే ఆ దివ్యరూపాన్ని 

చూస్తే శరీరం గగుర్పొడుస్తుంది. ఆయన హృదయంలో కళంకం అన్న మాటకే 

ఆస్కారం లేదు. ఎక్కడెక్కడి పజలు బాధలు పడుతున్నారో, ఎక్కడ 

అజ్ఞానం, బానసత్వపు చీకట్లు అలుముకున్నాయో అక్కడికి అండూన్ అనే 

దయామయుడు అరుదెంచేవాడు పుట్టుకలో ఆయన  ఆంగ్లేయుడే 

అయినప్పటికీ, భారతదేశాన్ని మాతృభూమిగా స్వీకరించారు. భారతదేశంలో 

పల్నుపాంతాలను, డదక్షిణా(ఫికాలోనూ, శ్రీలంకలో, మలయా, మారిషన్ 

మొదలైన దేశాలలోనూ, భారత (పజల కష్టాలను తెలుసుకోవడానికి, వారికి 

ఆదరణ చూపడానికి, ఆయన పర్యటించారు. కట్టుకునే బట్టలు గురించి గాని, 

తొనే తిండి గురించిగాని, దారి ఖర్చుల గురించిగాని ఆయన ఆలోచించేవారు 

కాదు. అవన్నీ భగవంతుడు (పసాదిస్తాడు. సేవచేయడమే మన కర్తవ్యం అని 

ఆయన విశ్వసించాడు. 

రవీందనాధ టాగూర్ శాంతినికేతన్లోనే ఆయన వుండెవారు. అక్కడి 

విశ్వభారతిలో ఆయన ఉపాధ్యాయవృత్తి చేసేవారు. మవోత్మగాంధీకి ఆరోగ్యం 

బాగాలేదని తెలిస్తే వెంటనే ఆయనకు సేవలు చేయడానికి పరుగెత్తేవారు. 

టాగూర్ అనారోగ్యానికి గురైనా ఆయన అలాగే చేసేవారు. 

ఒక వారం వుండి ఉద్యమం జరిగిన (పదేశాలను పర్యటించి, రకరకాల 

,అభ్మిపాయాలున్న వారితో కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన కలకతాకు తిరిగి 

వెళ్లారు. "దారి ఖర్చులకు కావలసిన డబ్బులున్నాయా” అని ఆయన్ను 

అడిగాను, చేతిలో రెండు రూపాయలున్నట్లు చెప్పారు. వెంటనే నేను నివారణ 

నిధి నుంచి తీసి రెండు వందల రూపాయలు యిచ్చాను. ఆ రోజు నాలుగు 

గంటలకు శరణార్థులు బసచేనివున్న శిబిరానికి ఒక గురపు బండిలో 

వెళ్తాము; వెళ్ల దారిలో డబ్బును జ్యాగత్తగా తీసుకున్నారా? అని 

అడిగినప్పు డు అం(డూన్ గతుక్కుమన్నారు. 

"దాన్ని అక్కడే మేజా మీద వుంచాను, పాపం పనివాడు చూస్తే ఇబ 

పడతాడు, మనం తిరిగి పోదాం అన్నారు ఆయన. 

మేము బండిని వెనక్కు మరలించమన్నాము, వెళ్లి చూస్తే డబ్బు 

మేజాపైన అలాగే వుంది దాన్ని పెట్టిలో పెట్టి తాళం వేసి బయలుదేరాము. 
స్వార్ధరపాతంగా యితరుల పట్ల (పమ చూపే మనిషి (పవంచంలో 

వుంటాడా? అని ఎవర్సికెన అనుమానం కల్గినట్లయితే, వాళ్లు అంయడూన్ను 

౦దె స! 

జ 
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చూస్తేచాలు. ఆయన శాంతినికేతన్కు తిరిగి వెళ్లినప్పుడు మా అబ్బాయి 

ఉల్లిని తీసుకుపోయారు.. రెండేళ్లు వాడక్కడే చదివాడు. 

ఉద్యమం అణగారినప్పటికీ దానికి సంబంధించిన సమస్యలు తీరిపోలేదు. 

కోళిక్కోడ్ మున్సిపల్ నరిహాద్దుదాటి నేను పోకూడదని నా మీద ఆజ్ఞ 

జారీచేశారు. చౌరిచౌరాలో జరిగిన హింసాకృత్యాల తర్వాత గాంధీగారు చట్టాన్ని 

ఉల్లంఘించినందుకు కూడా ఆయన్ను ఇ దుచేశారు. దేశమంతా అశాంతి 

నెలకొన్న వరిస్థితి ఏర్పడింది. సహాయ నిరాకరణోద్యమం మళ్లి చేపట్టడం 

అసాధ్యమని కొందరు భావించారు. గాంధీజీ మీద రాజ్యదోహ నేరాన్ని మోపి 

విచారణ జరపమన్నారన్న వార్త కాం(గెన్ వాళ్లకు మ్మాతమే కాకుండా 

యితరులకు కూడా భయాందోళనలు కలిగించింది. విచారణ జరగడానికి 

ముందు ఆయన్ని చూడాలన్న ఆశ, నాలో చెలరేగి నన్ను 

ఉత్సాహపరచసాగింది. అయితే నా మీద వున్న నిషేధాన్ని కాదని, కోళిక్కోడ్ 

వదిలి వెళ్లడం వీలుకాదుకదా? అందువల నేను తగిన సమయంకోనం 

ఎదురుచూడసాగాను. 

నా మీద విధించిన నిషేధం తొలగే రోజు ఆసన్నమయింది. మల్లీ వాళ్లు 

నిషేధం పొడిగిస్తారేమో అన్న అనుమానం కొద్దీ, వాళ్లు దాన్ని పొడిగించడానికి 

ముందే కోళిక్కోడ్ వదలి వెళ్లడానికి మార్గాలు అన్వేషించసాగాను. 

బొంబాయికి చెందిన పలువురు వ్యాపారులు కోళిక్కోడ్లో వుండేవారు. వాళ్ల 

సరకులు తరుచూ కోళిక్కోడ్నుంచి బొంబాయి పోతూ ఉండేవి. వాళ్లలో 

ఒకాయన హాజీ రంగీలా, నా కోర్కెను ఆయనకు రహస్యంగా తెలియజేశాను. 

ఆయన దానికి తేగ్గ ఎర్పాట్లు చేసానని అంగీకరించారు. అది ఎండు కొబ్బరిని 

తీసుకుపోయే నౌక. సరకు నెక్కించుకుని, నౌక బయలుదేరేముందు నాతో 

వివరంగా చెప్పారు. ఆ రోజునే నా మీద విధించిన నిషేధాజ్ఞ ముగిసింది. 

అయినప్పటికీ ఆ నిషెధాజ్ఞను ఎప్పు డైనా మల్లీ విధించవచ్చు. దానికి ముందే 

నౌకలో వెళ్లిపోవాలని నేను అనుకున్నాను. (పయాణానికి అవసరమైన 

సామా(గితో నేను సమ్ముదతీరానికి వెళ్తాను. వోజీ రంగీలా ఒక పడవలో 

అక్కడ సిద్ధంగా వున్నారు. ఆయన నాతోపాటు బొంబాయి వచ్చారు. ఆవేళ 

సాయంకాలానికల్లా మేము నౌక ఎక్కేశాము. రాతి నౌక రేవును వదిలింది. 

మర్నాడు తలైచ్చేరిలో కొంతసేపు ఆగింది. మంచి భోజనానికి రంగీలా 

ఏర్పాటు చేశారు. నౌక కేష్టన్ కూడా అప్పు డప్పుడు వచ్చి మా క్షేమసమాచారం 

తెలుసుకుంటూ వుండేవారు. ఐదు రోజుల (పయాణం చేశాక, నేను బొంబాయి 

రెవు చేరుకున్నాను. అక్కడ రంగీలా అతిధిగా ఒక రోజువుండి మర్నాడు 

అహమదాబాడు టెళ్లాను. 
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అక్కడికి వెళ్లిన మర్నాడే జెలులోవున్న మవాత్మాగాంధిని నేను చూశాను. 
అఖిల భారత నాయకులు చాలామంది అక్కడికి వచ్చారు. అక్కడికి వెళ్లిన 

మొదటి రోజు సబర్మతి ఆ[శమంలో బసచేశాను. మర్నాడు అక్కడికి వచ్చిన 

విట్టల్ బాయ్ పకేల్ నా వసతుల గురించి అడిగారు. ఆ తర్వాత ఆయన 

ఆహ్వానించగా వాళ్ల యింటికి వెళ్లి బసచేశాను. సర్దార్ పటేల్, ఆయన కుమార్తె 

ఆ రోజు అక్కడ వున్నారు. 

మార్చి పద్దెనిమిదో తేదీ, గాంధీజీ కేసు విచారణకు వచ్చింది. అది 

న్యాయస్థానంలో జరగలేదు. (పయాణీకుల విశాంతి నిలయంలో జరిగింది. 

విచారణ జరిగిన స్థలంలో శాంతికి భంగం కలగకుండా వుండడానికి తగిన 

జాగత్తలు తీసుకోవడానికి, ఆయుధాలు ధరించిన సైనిక భటులు, ముందు 

జాగ్రత్త కోసం నియమించబడ్డారు. అయినప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో (పజలు, 

విచారణ జరుగుతున్న స్థలంలో గుమికూడారు. 

అందరూ కూర్చుని చూడడానికి అనువుగా విచారణ ఒక విశాలమైన 

స్థలంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. పెద్ద అధికారులు, నాయకులు, నగర 

పముఖులు అక్కడ గుమికూడారు. న్యాయమూర్తి రావడానికి కొంచెం 

' ముందుగానే మహాత్మాగాంధి అక్కడికి వచ్చారు. మోకాలివరకు పంచ 

కట్టుకుని, వున్నట్లుండి పవేగించిన ఆ సన్నటి ఆకారం గల మనిషిని 

చూడగానే అక్కడ వున్నవారంతా లేచినిలబడ్డారు. ఒక కుర్చీలో గాంధీజీ 

కూర్చున్నారు. పబ్లిక్ _పానిక్యూటర్, పోలీస్ అధికారులు, ఆయనకు దగ్గరగా 

కూర్చున్నారు. అందరూ న్యాయమూర్తి రాక కోసం ఎదురుచూస్తూ వున్నారు. 

సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకు న్యాయమూర్తి వచ్చారు. దాంతో చార్మితక 

పాముఖ్యత సంతరించుకొన్న ఆ విచారణ _పారంభమయంది. మొదట 

నేరారోపణ షుతాన్ని చదివి గాంధీకి తెలియజేశారు. ఆయన తను ఆ నేరాలు 

చేసినట్లు సందేహానికి ఏమ్మాతం చోటులేకుండా న్యాయమూర్తి సంమక్షంలో 

ఒప్పుకున్నారు. తన స్థితిని తేటతెల్లంచేసే విధంగా, ముందుగానే తయారుచేసి 

వుంచుకొన్న వివరణను న్యాయమూర్తి ముందు వుంచారు. (బిటిష (పభుత్వం 

అ(కమాలను, యధాతధంగా అసలు రూపంలో బయట పటన స్నుపనిద్ధమైన 

వాగ్మూలం చాలా ఉత్సాహంకలిగించెదిగా వున్నది. దాన్ని చదివిన 

మహాత్మాగాంధి కంఠస్వరం భావం మరుపురానిఐ. 

కోర్టు అమలులోకి తీసుకురావాలని, తీర్మానించే చట్టం 

న్యాయరహితమై నదనీ, నేను నిరపరాధిని అని మీకు అనిపిస్తే, ఒకటి- ఈ 

పదవిని రాజీనామా చేసి, ఈ అధర్మ కృత్యంలో పాల్గొనకుండా వుండండి; 

అలాకాదంటే, ఈ దేశ పరిపాలనా విధానం, దానిని ఆచరణలో పెట్ట విధానమూ 
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పజాసంక్షేమాన్నే ఆశిన్తోందని, ఆ కారణంగా నా కృత్యం దేశానికి చెడే 

చేస్తుందనీ, కోర్టు భావంచి నట్లయితే నాకు కరినమైన శిక్ష విధించండి. ఈ 

రెంటిలో ఏదో ఒకటి తప్ప, కోర్టు వేరాక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం సాధ్యంకాదు 

అన్న మాటలతో గాంధీగారు తన వాగ్మూలాన్ని ఆపారు. రెండు నిమషాలు 

కోర్టులో _పశాంతత నెలకొన్నది. న్యాయమూర్తి పోలీసులు, అక్కడ చేరిన వారు 

గాంధీగారి మాటలు ఎని శిలలైనారు. న్యాయమూర్తి మాటలకు ఆయన 

యివ్వనున్న తీర్పుకు అప్పు డు ఎంతో పాముఖ్యం ఎర్పడింది. 

మీ దేశ (పజలన కోట్లాది మంది మిమ్మల్ని మవో నాయకులుగా, దేశ 

భక్తులుగాను భావిస్తున్నారు. రాజకీయ సిద్ధాంతాలలో మీతో వికీభేవించని 

వాళ్లుకూడా, మిమ్మల్ని మవోపురుషునిగా, కర్మయోగిగా భావిస్తున్నారు. చట్ట 

నిరాకరణ నేరాన్ని ఒప్పు కుని (పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరం చేసిన వారుగా 

మా(తమే నేను మిమ్మల్ని భావిస్తున్నాను. బాలగంగాధర్ తిలక్కు విధించిన 

విధంగా ఆరు సంవత్సరాల సాధారణ కారాగార శిక్ష మీకు విధిస్తున్నాను. ఇది 

మీరు ఎక్కువ అని భావంచరనుకుంటాను. ఈ దేశ స్థితిలో మార్పు వచ్చి 

యీ శిక్షను తగ్గించమని (పభుత్వం తెలియచేసినట్లయితే, అందుకు నాకంకే 

ఎక్కువగా సంతోషించేవాళ్లు మరెవ్వరూ వుండరు. అని న్యాయమూర్తి తన 

ఆసనం నుంచి లేచి నిలబడ్డారు, కోర్టు ముగిసింది. 

మహాత్మాగాంధి నుంచి వీడ్కోలు తీసుకోవడానికి ఆయన అనుచరులు 

చాలామంది ఆయన్ను సమీవించారు. ఉద్వేగపూరితమైన కొందరు 

నాయకులు వెక్కివెక్కి ఏడ్చారు. బాబు రాజేంద[(వసాద్ను గాంధి 
ఓదార్చడానికి _,పయత్నించిన దృశ్యం నాకింకా జ్ఞాపకం వుంది. నేను ఆయన 

దగ్గర సెలవు తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ ఆయన నన్ను పిలిచారు. “మరో 

విషయం గురించి నేను ఏర్పాటు చేసివున్నాను. దాన్ని గురించి విచార 

పడవద్దు, అని నాతో చెప్పారు. నాకు వతి నెలా ఖర్చుకని గాంధీ కొంత 

మొత్తం పంపేవారు. దాన్ని గురించే ఆయన చెప్పారు. ఆ సమయంలోనూ, 

దాన్ని ఆయన జ్ఞాపకం వుంచుకున్నారు. 

సెలవు తీసుకోవడానికి ఒక గంటకు పైగా పట్టింది. గాందీ జీని 

తీసుకువెళ్లడానికి బండి వాకిట కొచ్చింది. ఆయన అందులోకి ఎక్కారు. 

సరోజినినాయుడు ఆయనతో పాటు ఎక్కారు. ఆ కారు మా దృష్టినుంచి 

దూరమయ్యేవరకూ మేము అక్కడే వున్నాము. 

ఆ విచారణ గురించి 'దిగేట్ _టటయల్స్ అని నేనొక ఆంగ్ల (గంధాన్ని 

వెలువరించాను. టి. _పకాశం దాన్ని రాయడానికి _పోత్సాహపరిచారు. ఆ 

పుస్తకం ఒక (పతి కూడా పస్తుతానికి నా దగ్గర లేక పోవడం విచారకరం. 



114 గడచిన కాలం 

అంతా అయిపోయింది. స్వతంత) పోరాటం కూడా పూర్తయిపోయిందని 

కొందరు చెప్పకపోలేదు, అయితే అది స్వాతంత్ర్య పోరాటం ముగింపుకాదు, 

పారంభం ఘట్టం అనే చెప్పాలి. 

బొంబాయి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కాంగెన్ కార్యాలయాన్ని 

సాలవురంలోని మాధవన్ నాయర్ యింటి నుంచి కల్లాయి రోడ్లో వున్న ఒక 
మేడమీదకి మార్చాము. నా నివాసాన్ని మరో యింటిలో ఏర్పాటుచేసుకున్నాను. 

మాధవన్ నాయర్ తన యింట్లోనే వుంటూవచ్చారు. 

ఆ సంవత్సరం 1922 కాం్యగెన్ గయలో సమావేశమయింది. నేను 

అందులో పాల్గొనడానికి నిశ్చయించుకున్నాను. సాత్తుకుట్టి నాయర్ నాతోపాటు 

వచ్చారు. వెళ్లేదారిలో మేము కలకత్తాలో దిగి మూడు రోజులు శాంతనికేతన్లో 

గడిపాము. అక్కడ వున్న వసతిగృహంలోనే వున్నాము. ఆ (పసిద్ధ 

విద్యాలయాన్ని పూజ్యులు అం(డూన్ మాకు తిప్పి చూపారు. బాలల ఉదయ 

గీతాలు, చెట్ల నీడలో వాళ్లు కూర్చుని చదవడం, వాళ్ల ఆటపాటలు మాకు 

కొత్తగా కనిపించాయి. నిడుపాటి శిరోజాలు, గడ్డంతో, పొడవైన దుస్తులతో 

హుందాగా అప్పు డేప్పు డూ రవీందనాధ్ టాగూర్ అటు వెళ్లడం చూశాము. 

అప్పుడు పిల్లలు ఆయనకు పాదాభివందనం చేసి పాదధూళిని తలమీద 

వుంచుకోడం చూసి మనసు వులకించింది. ఆయన తంగడి మహర్షి దేవేంద 

నాధ్ టాగూర్ కూర్చుని ధ్యానంచేసే స్థలాన్ని మాకు చూపారు. ఒక పెద్ద 

వృక్షం కింద వుందా స్థలం. మహాపురుషులు జీఐంచి, సంచరించిన స్థలాలు 

దర్శించినప్పుడు. మనసులో అనిర్వచనీయమైన భక్తి (పవత్తులు 

ఏర్పడతాయి. శాంతినికేతన్లో వున్న రోజాలు, ఆ అనుభవాలు రవీందనాధ్ 

టాగూర్ను ఒక సాయంకాలం కలుసుకుని మాట్లాడిన జ్ఞాపకాలు ఇంకా నా 

మనసులో మెదలుతూనే వున్నాయి. 

వరండాలో ఒక వాలుకుర్చీలో రవిందనాథ్ టాగూర్ కూర్చుని వున్నారు. 

సమీవంలో ఒక పేము కుర్చీలో నేను కూర్చున్నాను. గది కిటికీలనుంచి 

వెలుతురు ఏటవాలుగా పడుతోంది. ఆ మసకచికటి వెలుగులో టాగూర్ 

ముఖం స్పష్టంగా చూద్దానికి వీలుకాలేదు. అయితే (పశాంతమైన ఆ సంధ్యా 

సమయంలో ఆయన మందస్వరంతో మాట్లాడిన మాటలు స్పష్టంగా 

వినిపించాయి. ఆ మాటల్లో ఒక (పత్యేకమైన మాధుర్యం తొణికిసలాడింది. 

శాంతినికేతనం గురించి ఆనాటి విద్యా బోధనా విధానం గురించి, వంగ నాట్యకళ 

గురించీ ఆయన ఎక్కువగా చెప్పారు. అరగంటకు పైగా మా సంభాషణ 

కొనసాగింది, తర్వాత నేను సెలవు తీసుకున్నాను. మర్నాడు ఉదయం 

శాంతినికేతన్ నుంచి బయలుదేరాము. 
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మహాత్మాగాంధీ సబర్మతీ ఆ(శేమంలోనూ, అనిబిసెంట్ 

(బహ్మవిద్యాలయంలోనూ, రవీం(దనాథ్ టాగూర్ శాంతినికేతన్లోనూ, నేను 

వివిధ సందర్భాలలో బసచేశాను, వాటిలో ఒక్కొక్క దాని పకకన నన్ను 

ఒక్కోవిధంగా ఆకర్షించాయి. 

దైనందిన జీవితంలో _కమకిక్షణను, ముఖ్యంగా సబర్మతీలో చేరిన వాళ్ల 

వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు, వేకువ జామున నాలుగుగంటలకు లేచి సామూహిక 

ప్రార్థన చేయడం, ఒక పని ముగించి మరోపనిని (పారంభించడం, అక్కడ 

చాలా చక్కగా జరుగుతాయి. ఎన్నో విషయాలు చదివి, నాగరికత, సంస్కృతి 

అంటూ వివాదాలు చేస్తూ, అక్కడ ఆ(శమములో గడిపింది లేదు. వాళ్ల దృష్టి 

అంతా పనుల మీదే కేం|దీకరించబడివుంది. (గామసేవకు కావలసిన, శిక్షణ 

అక్కడ అందించారు. ధనార్జనాసక్తి లేకుండా సత్యం, అపాంసలపట్ల 

విశ్వాసంతో, (పజలకు మనస్ఫూర్తిగా సేవచేసే మనోభావాన్ని అలవాటు 

చేయడమే సబర్మతీ ఆ(శమ లక్ష్యం. 

అడయార్లో సహజ సుందర (పకృతి వాతావరణంలో (బహ్మ 

విద్యామందిరం నెలకొల్పబడివుంది. అక్కడ కనిపించే, భవనాలు, 

(గ్రంధాలయం, చక్కని పుష్పవనాలు, ఆ స్థలం (వతే్యక అంశాలు, పండితులు, 

చింతనావరులు, వివిధ పాంతాల నుంచి వచ్చి సమావేశమయ్యే ఆ వాతావరణం 

ఆ నాగరికతా సంస్కృతులు, ఆడయార్లో అధ్యాత్మిక స్పష్టతను, 

(పశాంతతను, కలుగబేస్తున్నాయి. (పశాంతతకోసం ఒక చోట కూర్చుని 
చదివేప్పు డు, బాహ్య (పవంచపు రణధ్యనులకు దూరంగా ఆలోచించడానికి 

అనువైనది ఆడయార్ అనడంలో సందేహం లేదు. అనిబిసెంట్ కాలంలో 

వున్న పేరు _పఖ్యతులు యిప్పుడు అక్కడ లేకపోవచ్చుకానీ, యిప్పుడు 

కూడా ఆ వారసత్వపు విశిష్టత కొనసాగుతూనే వుంది. 

శాంతినికేతన్ (పత్యేకత మరాకటి యిక్కడ కళలకు ప్రాముఖ్యత నిచ్చారు. 

సంగీతం, నాటకం, నటన, చితకళ మొదలైన లలిత కళలు యిక్కడ 

(పోత్సహించబడుతున్నాయి. (గ్రామాల. నుంచి వచ్చే కళాకారులు, 

అప్పు డప్పుడు శాంతినికేతన్లో (పదర్శనలివ్వడం పరిపాటి. విద్యార్థుల. 

నాటకాలు అక్కడ (పదర్శింవబడుతూ వుంటాయి. రబందనాథ్ టాగూర్ 

కూడా వాళ్లతో పాటు వేషం వేసుకుని నటించడం కద్దు. విద్యా శిక్షణ (పధాన 
అంశం కళా శిక్ష. విద్యావిధానంలోని ఒక లక్ష్యం చదువరులలో కళల వట్ల 

ఆసక్తి పెంపొందించ జేయడం. కళాజ్ఞానం లేని జీవితం, మనిషికి 

సంబంధించినది కాదు, అన్నదే శాంతినికేతన్ నిర్వాహకుల సిద్ధాంతం. ఒక్కొక్క 
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సంస్థ వాటిని స్థాపించిన వారి స్వభావానికి లక్ష్యానికి, సంబంధించిన రూపాలుగా, 

భావించడం పైన చెప్పిన మూడు సంస్థలలోనూ చూడవచ్చు, (గహించవచ్చు. 
శాంతినికేతన్ నుంచి మేము గయ కాంగెస్కు వెళ్తాము. కేరళ 

_ఎపతినిధులకని (పత్యేకంగా ఒక శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. కె. మాధవన్ 

నాయర్, టి.ఆర్. కృష్ణస్వామఅయ్యర్, మధురదాన్, ఏ.కె. పిళె, డాక్టర్ ఎం. 

పెరుమాళ్ నాయుడు మొదలైన (పముఖులు అక్కడ వున్నారు. 

మహాత్మగాంధీ చెరసాలలో వుండడం వల్ల, కాం్యగెస్ భవిష్యత్తు ఎలావుంటుందనీ 

పలువురు ఆందోళన చెందారు. 

కాంగెన్ కార్యకలాపాలలో మార్పులు తీసుకురావాలన్న విషయం గురించి, 

సభలో త్మీవమైన వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఒక దానికొకటి వ్యతిరేకించే 

అభిపాయాలు కాం(గెన్ వాదుల మధ్య వుండడం తేటతెల్లమయింది. గాఢంగా 

జరిగిన ఒక సహాయనిరాకరణోద్యమానికి (పజలు యింకా ఆదరణ 

చూపడానికి సిద్ధంగా లేరన్న విషయం తెలుసుకోవడానికి దేశంలో జరిగిన 

కోచనీయమై న సంఘటనలే సాక్ష్యాలనీ, చట్టవ్యతిరేకతను అప్పటికి నిలిపివేసి, 

రాజ్యాంగచట్ట నిర్ణయనసభలలో స్థానం సంపాయించి, స్వాతం[త్య పోరాటాన్ని, 

లోపళినుంచే కొనసాగించడం, ఉచితం, శ్రేయస్కరం, అని పబలమైన ఒక 

పక్షం వాదం. గాంధిగారు తీర్మానించిన కార్యాచరణలో ఎలాంటి మార్పూ 

తీసుకురాకూడదు అన్నది, మరోపక్తం అభిపాయం, గయ కాం(గెన్లో ఉభయ 

పక్షాలు అభిపాయభేదాలు ఒక పెద్ద పోరాటంగానే సాగాయి. 

ఆ సంవత్సరం అధ్యక్షత బాధ్యతను వపాంచిందె, చిత్తరంజన్దాన్. 

త్యాగమూర్తి అయిన ఆయన జీవిత చర్మితయే జాతీయ జీవనంలో 

పాల్గొన్నవారికి మంచి (పేరణను కలిగించేది. నెలనెలా వేలకు వేలు 

రూపాయలను సంపాయించే వృత్తిని వదలి, గాంధీజీ నాయకత్వంలో సాగే 

జాతీయ ఉద్యమంలో అడుగుపెట్టారు. చిత్తరంజన్దాన్ నిరాడంబర జీవితం, 

దేశసేవ తన జీవిత లక్ష్యాలుగా పోరాటంలో దిగిన చిత్తరంజన్ /వాక్ప్సటిమ 

అపూర్వమైనది. ఉత్సాహవంతమైన ఆయన నాయకత్వం ఎ సంస్థకెనాసరె 

నూతనోత్తేజాన్ని కల్గించేది. కాం(గెన్ కార్యకలాపాలలో మార్పు, 

తీసుకురావాలన్న పక్షానికి ఆయన నాయకత్వం వహించారు. అందువల్ల 

మార్పు న్యాయమైనదిగా వివరిస్తూ తన అధ్యక్షోపన్యాసంలో ఆయన 

అద్భుతంగా వాదించారు. 

మార్పు అవసరంలేదన్న పక్షానికి ని. రాజగోపాలాచారి నాయకులు. 

కఠినమైన వాద్మపతివాదులు అక్కడ కొనసాగాయి. మహాత్మగాంధీ ఉద్దేశాలను, 

ఆలోచనలును గురించి కాంగెన్ చేపట్టిన కార్యకలాపాలను, ఆయన 
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చెరసాలలో వుండగా వదులుకోవడం మహాత్మాగాంధీ పట్ల మనం చేసే 

మహాపరాధం అని మార్పు వద్దనే పక్షంవారు వాదించారు. కాలానుగుణంగా 

మార్పులు చేయడంలోనే స్వతం్యత పోరాట[పగతివుందని మరోపక్షం వారు 
వాదించారు. చివరికి మార్పుకి వ్యతిరేకంగానే, కాం్యగెన్ మెజారిటీని 

సాధించింది. 

తమ అభ్మిపాయానికి ఆదరణ చూపిన వారందరినీ కలిపి సి.ఆర్.దాన్ 

స్వరాజ్య పార్టీ పారంభించారు. ఆ పార్ట మరో నాయకుడు పండిట్ మోతిలాల్ 

నెహ్ఫూ, యిద్దరు (పముఖనాయకులు నాయకత్వం వహించిన ఈ పార్టీకి 

వివిధ (పాొంతాలనుంచి ఆదరణ లభించింది. 

గయకు వచ్చిన కొందరు నాయకులను చూసినప్పుడు నాలో చాలా 
ఆలోచనలు చెలరేగాయి. అన్నిటినీ త్యాగంచేసి, స్వాతంతోద్యమంలో 

పాల్గొనడానికి నడుం బిగించి బయలుదేరిన చాలామంది చరితలు, నాకు 

ఉద్వేగాన్ని కలిగించాయి. విళందరు ఇటువంటి త్యాగాలు చేయడానికి 

(పోత్సహించిన శక్తి ఏది? పెద్ద పెద్ద అధికారాలు గల పదవులను కాదన్నారు. 
చాలాకాలం అనుభవించిన సుఖాలను, వసతులను వద్దనుకున్నారు. తమ 

కార్యకలాపాలవల్ల పోలీసువాళ్ల లారీ దెబ్బలు తినవలనివన్తుందని తెలిసి కూడా 

దానికి నిద్దపడ్డారు. దేశసేవ కోసరం కార్యరంగంలో దిగిన త్యాగజ్యోతుల 

జీవితాలు అందరికీ _పేరణ కలిగించేవికదా? 

కాం(గెన్ మహాసభ తర్వాత మేము ఒక తీర్థయాతకు బయలుదేరాము. 

కాశ, వయాగ, గయ, మొదలైన స్థలాలను దర్శించాము. అక్కడంతా 

కనుపించిన అపరిశ్నుభత, లెక్కలేనంత మంది రోగ్యగస్తులు, ఎకలాంగులు, 

బిక్షగాళ్లు మొదలైన దృశ్యాలన్నీ నాకు వేదన కలిగించాయి. డబ్బే _పధానంగా 

దురాశాపరులైన, వండాలు చేతల్లో చూపిన, సోమరితనం నాకు బాధ 

కలిగించింది. దేశం స్వాతం్యతం పొందినా (పజల మధ్య ఎంతోకాలంగా 

వేళ్లూనివున్న మూఢవిశ్వాసాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, పోగొట్టడానికి ఎంతో 

కాలం పడుతుందని అప్పు డు నాకు అనిపంచింది. 

ఆచార వ్యవహారాల అర్జాన్ని, అవసరాన్ని. తెలుసుకోకుండా, 

విద్యావంతులైన వారు సైతం, గుడ్డిగా (పవర్తించడం, వివేకరహిత కార్యాలను 

చేయడం, చూసినప్పు డు ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 

ఉత్తర భారతదేశం నుంచి తిరిగి రావడానికి ముందు, నేను బుద్ధగయకు 

వెళ్లాను. బుద్దుని పవత నామంతో సంబంధమున్న పుణ్యస్థలం గయ 

పపంచంలో పల్నుపాంతాల నుంచి రోజూ చాలామంది అక్కడికి 

వస్తూవుంటారు, యిక్కడ వున్న బోధివృక్షం (క్రిందనే కదా సిద్ధార్థుడు జ్ఞానం 
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పొంది బుద్ధుడయ్యాడు! అవతార పురుషుని చరిత ఎరిగినవారు 

హృదయం పులకరించే భావంతో ఆ బోధివృక్షాన్ని సమీపించేవారు. రెండువేల 

ఐదు సంవత్సరాల (క్రితం, ఆ నీడలో, కళ్లుమూసుకుని ఏకా(గ చిత్తంతో 

ఆసీనుడైన ఆ దివ్య మంగళ రూపుని, నేను మనోన్మేతాల ముందు 

తిలకించాను. ఈ సుదీర్దకాలంలో, ఎన్నెన్ని తరాలవారు, ఆ పుణ్య పురుషుడు 

చూపిన మార్గంలో నడిచి ఆనందం పొందారు? ఎందరెందరి జీవితాలలో ఆయన 

కరుణాకటాక్షం వ్యాపించి వుంది? ఆయన సన్మార్గ జ్యోతిని చూపివుంది? శ్రీ 

బుద్దుని జ్ఞాన జీవిత జ్యోతిగా భావించీన (పజలు యింకా కోటానుకోటి మంది 

వున్నారు. (పపంచ (పజల అశాశ్వతమైన ధోరణి, బాధలను చూసి ఆయన 

వేదనపాలయ్యాడు. దుఃఖానికి కారణాలను పరిశోధించి తెలుసుకోవడానికి, 

సర్వాన్ని త్యాగంచేసి తపస్సుకు బయలుదేరిన కరుణామూర్తిని, నేను మళ్లీ 

ఒకసారి శిరస్సువంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇటువంటి తపోధనుడు, 

మహాపురషుడు జన్మించకపోతే ఈ (పపంచ స్థితి ఎలా వుండేది? బుద్దుడు, 

క్రీస్తు, నబి, శ్రీరామకృష్ణ లేని (పపంచాన్ని ఊహించడానికైనా 
సాధ్యమవుతుందా? 



మాతృభూమి పుట్టుక 

ఏ ఉద్యమం అయినా సరే అభివృద్ధి చెందాలంటే దానికి అండగా ఓ పిక 

వుండాలి. నవోయ నిరాకరణోద్యమం _పారంభమయిన రోజులలో కోళిక్కోడ్ 

నుంచి నాలుగు మలయాళ పుతికలూ రెండు ఆంగ్ల ప్యతికలూ వెలువడేఐ. 

"కేరళ పతికి” 'మనోరమ' "కేరళ సంచారి" 'మితవాది' మొదలైన మలయాళ 

పతికలన్నీ దినప(తికలు. 

సెంగుళత్తు కుజ్ఞారామన్ మీనన్, "కేరళ ప్యతిక సంపాదకుడు 

స్యుపనిద్దుడు, కుజ్లారామన్కు, గాందీజీ పేరుకాని, సవాయనిరాకరణోద్యమం 

గురించి గాని ఎవరు (ప్రస్తావించినా గిట్టదు. ఆ ఉద్యమాన్ని అందులో 

పాల్గొన్నవారిని విమర్శించడానికే తమ ప్యతికలను ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ 

వుండేవారు. అంత శక్తివంతమైనది కాకపోయినప్పటికీ "మనోరమ' కూడ ఆ 

ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిన ష్మతికయే. మొదట ఒక దినవతికగా పారంభమైన 

'మనోరమ' ఆ తర్వాత వారానికి మూడు సార్లు విడుదల అయ్యేది. పుభియం 

ప్మార్టకుజ్ఞకృష్ణమీనన్ దాని మొట్టమొదటి సంపాదకుడు, ఆయన 

మరణానంతరం, ఆయన మేనల్లుడు కృష్ణన్ నాయర్, ప్యతిక బాధ్యతలు 

స్వీకరించి నడిపారు. ఆయన కూడా ప్యతికలో చెప్పు కోదగ్గ మార్పులేవీ 

(వవేశపెట్టలేదు. 

“కేరళ సంచారి” కూడా అలాంటిదే, _పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దేనినీ 

పచురించడానికి ఆయన యిష్టపడలేదు, జాతీయోద్యమానికి ఆదరణ 

చూపినప్పటికీ దానిని ఆయన బహిరంగంగా (పకటించుకోలేదు. 

సి. కృష్ణన్ గారి 'మితవాది' కాం(న్ వాళ్లను తప్పులు పట్టడం, లోపాలు 

చూపడంలో అతివాదిగా వుండేది, (బిటిష్వాళ్తు ఈ దేశాన్ని వదలి 

వెళ్లినట్లయితే, ఈ దేశపరిస్థితి, కాప, ,వావాళ్లులేని ఇల్లయిపోతుందని ఆయన 

విశ్వాసం. 'మితవాది' ఆయనకున్న ఆ లక్ష్యాన్ని ఆదరించేదిగానే వుండేది. 

“వెన్ట్ కోన్ట్ స్పెక్టేటర్ 'వెన్ట్కోన్ట్ రిపోర్టర్ అన్న రెండు ఆంగ్ల దెనషతికలూ 

కోభిక్కోడ్నుంచి వెలువడేవి. పతం జి. సుబ్బారావు పర్యవేక్షణలో 

వెలువడిన “స్పెక్టేటరొ పేరు (పఖ్యాతులతో భాసించింది. జంకులేకుండా 

వ్యవవారాలు పరిశోధించి పచురించే ఒకే షతిక అనే స్థాయిలో అది వుండేది. 
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సుబ్బారావు మరణం తర్వాత ఆ అర్హతను కోల్పోయింది. అటుపైన అది 

కూడా మిగతా ప్యతికల్లాగే తయారయింది. 'రిపోర్టరొ ప్యతికలోనూ ఎలాంటి 

(పత్యేకతగాని గొప్పదనం కాని కనిపించలేదు. 

“మాతృభూమి” _పారంభించిన కాలంలో జాతీయోద్యమానికి చెందిన రెండు 

ప(తికలు మలయాళ భాషలో వెలువడుతూ వుండేవి. ఒకటి ఎ.కె. పిళైైని, 

అధినేతగాను, సంపాదకునిగానూ ఉంచారు. కొళం నుంచి వెలువడిన '"స్వరాట్ 

ప్మృతిక అది దానిని నిర్వహించడంలో ఆయన _ ఎన్నోకష్టనప్పాలు 

అనుభవించారు. మరొకటి 'యువభారతం' అన్న పేరుతో పాల్ఘాట్ నుంచి 

కృష్ణ స్వామి అయ్యర్ _పచురించిన పిక. గాంధీజీ నడుపుతున్న 

“యంగ్ఇండియా' లాగే అదే సైజులో వస్తున్న దినషుతిక అది. 

జాతీయోద్యమం గురించి, (పజలకు బాగా తెలియాలి, అన్న లక్ష్యంతోనే 

ఆయన పుతికను, నడుపుతూ వచ్చారు. 

కేరళలో జాతీయోద్యమం పట్ల అమితోత్సాహంతో సేవ చేసిన వారు 

టి.ఆర్. కృష్ణస్వామి అయ్యర్, సహాయనిరాకరణోద్యమం (పారంభమైన 

కాలంలోనే పాల్ఘాట్లో వృత్తిని వదిలిన న్యాయవాది ఆయన. తర్వాత 

పాల్ఘాట్ తాలూకా కాంగెన్ కమిటీ కార్యదర్శిగా ఖద్దరు _పచారం, అస్పృశ్యతా 

నివారణ మొదలైన విభాగాలలో ఉదాత్తమైన సేవచేసినవారు. ఆయన 
హరిజనోద్ధరణకోసం నెలకొల్పిన “శబరి ఆమం” ఒలవక్కోడ్లో యింకా 
వుంది. “యువభారతం' ద్వారా ఉద్యమానికి ఇతోధిక పచారం లభించింది. 

అయినప్పటికీ, గాంధీజీ లక్ష్యాలను సవాయనిరాకరణోద్యమ కార్యాచరణ 

వివరాల గురించి జన సామాన్యానికి తెలియచేసే విధంగా అది కొంతవరకు 

సహాయకారిగానే పనిచేసింది. 

కాం్యగెన్ పథకాలను గురించిగాని, కాంగెన్ వాళ్లు పయత్నాల గురించిగాని, 

ఏవైనా వార్తలు కోళిక్కోడ్ వృతికలకు పంవినట్లయితే వాళ్లు దానిని పచురించే 
వాళ్లుకారు. విమర్శలకు జవాబుగా ఎదైన (వాసినా దానిని వాళ్లు 

నిరాకరించేవాళ్లు. మా నివేదికలను, విజ్ఞాపనలను, (వత్యేకంగా అచ్చువేసి 

పంపడానికి మాకు వసతులు లేవు. వాటిని అచ్చువేసి యివ్వడానికి 

ముుదణాలయాలవారికి భయం. ఈ కారణాలవల్ల మా ప్రచురణలను, 

అచ్చువేయించడానికి తిరుకూరుకో మరెక్కడికో వెళ్లాలి. అదీ సౌకర్యంగా 

లేదు. తర్వాత ఒక సైక్లోస్టైల్ యంతం కొని, అందులో నకళ్లు తీసి, 

యివ్వడానికి ఏర్పాటు చేశాము. ఈ పరిస్థితిలోనే మేము ఒక షతిక 

(పారంభించి నడిపే వషయం గురించి ఆలోచనలు చేయసాగాము. 
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“నవీన కేరళం' అన్న పేరుతో ఒక పథతికను తీసుకురావచ్చునని మొదట 

తీర్మానించాము, హోమ్రూల్ ఉద్యమకాలంలో అనిబిసెంట్ పర్యవేక్షణలో 

వెలువడిన “న్యూ ఇండియా లా “నవీన కేరళను నూతన ఉద్యమానికి 

సంబంధించిన వతికగా భావించవచ్చునని అనుకున్నాము. అప్పుడు 

మలబార్ ఉద్యమం _పారంభంకావడానికి అది ఒక ఆటంకమయింది. 

ఉద్యమం (పారంభంకాగానే, యు. గోపాలమీనన్, కె.బి. కుంజుబ్దిమీనన్, 

మ(దాసు వెళారు. అక్కడే వాళ్లు 'నవీన 'కేరళం”' అన్న పేరుతో ఒక 

దెనపతికను _పారంభించి పచురించసాగారు. కుంజుణ్దిమీినన్ చక్కనివచనం 

రాయడంలో సిద్ధహస్తుడు. ఆయన సహాకారం యు. గోపాలమీనన్కు. మంచి 

అవకాశంగా లభించింది. ఒక చిన్న (పెన్ కొని, వాళ్లు కొన్ని నెలల వరకు 

మ(దాసు నుంచి "నవీన కేరళను వెలువరించారు. ఉద్యమం నద్దుమణగి 

దేశపరిస్థితి మెరుగుపడి శాంతి ఏర్పడడంతో, ఒక షుతిక తీసుకొచ్చే 'ఆలోచన 

మళీ నాలో తలెత్తింది. మా న్యాయవాదవృత్తికి రావాలని నాకుగాని, మాధవన్ 

నాయర్కుగాని, కొంచెం కూడా అనిపించలేదు. ముఖ్యంగా కాంగెన్కు 

సేవచేయడానికి నిలకడగా ఏమీ చేయలేని పరిస్టితివుండేది. అందువల్ల 

కొంతకాలంగా (పారంభించాలనుకుంటున్న షతికను, ఎలాగైనా సరే 

తీసుకురావాలని, మేము కృతనిశ్చయులమయాము. 

ఇవాళ మంజేరిలో పముఖ న్యాయవాదిగా వుంటూన్న క. కేశవన్ నాయర్ 

ఆ రోజులలో కోళిక్కోడ్లో ప్రాక్టీసు చేస్తుండేవాడు. మాధవన్ నాయర్ 

సోదరులైన ఆయన నాకు చిరకాల మితులే. “మనం మొదట ఆలోచించి 

వుంచుకున్న పేరుతో ఇంతకు క్రితమే ఒక వతిక వచ్చేసింది. ఇకపైన నవీన 

కేరళం, అన్నపేరు బాగలేదు. కొత్తగా మంచి పేరు ఒకటి చూడాలి కదా'' అని 

కేశవన్ నాయర్ నన్ను _పశ్నించారు. ఒక పేరును ఆలోచించాను, అయితే 

దానిని యిప్పు డు చెప్పును, ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తికానివ్వండి, చెబుతాను అన్నాను 

నేను. నవీన కేరళం విడుదల అయిన తర్వాతే నేను వివిధ పెర్ల గురించి 

ఆలోచించాను. 'దేశోద్దారిణి, “స్వాతంత్య కాహళం' “అరుణోదయం' అంటూ 

ఏవేవో పేర్లు మనసులో కదిలాయి. “మాతృభూమి అన్న పేరు తట్టగానే 

మిగతా పేర్లన్నీ మాయమయ్యాయి. మాతృభూమి... మాతృభూమి... అని 
తనకుగానే మనసులో ఉదయించినట్లు అనిపించింది. చాలాసార్లు దానిని నా 

మనసులో చెప్పిచూసుకున్నాను. తర్వాత చెబుతాను అని నేను మొదట 

కేశవన్ నాయర్తో చెప్పినప్పటికీ దానిని రహస్యంగా వుంచుకునే ఓర్పు 

నాలోలేదు. ఆ పేరును నేను మొదట కేశవన్ నాయర్ దగ్గరే చెప్పాను. 
ఆయనకు కూడా అది బాగా నచ్చింది. మంచి పేరు అయితే బయటకి 
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చెప్పకండి అని నాకు ఆయన ఒక సలవో కూడా యిచ్చారు. కొన్ని రోజుల 
పాటు రహస్యంగా వుంచాలని తీర్మానించుకున్నప్పటికి, మేమిద్దరం కూడా 

దానిని మరికొందరికి చెప్పకుండా వుండలేకపోయాము. విన్న వారందరూ పేరు 

బాగుందనే చెప్పారు. తర్వాత మాతృభూమి సంస్థ రిజిష్టర్ చెయ్యడానికి 
ఎక్కువకాలం పట్టలేదు. 

అయిదు రూపాయలకి షేరుచాప్పు న ఇరవై వేల షేల్స్కు, ఒక లక్ష 
పెట్టుబడి అనుకుని, 1922వ సం!! ఫి(బవరి పదిహేనవ తేదీన మాతృభూమి 

కంపెనీ రిజిష్టర్ చేశాము. మే నెలలో కంపెనీ పనులు (_పారంభించాము. కె. 

మాధవన్ నాయర్, కారూర్ నీలకంఠన్ నంబ్యూదిపాద, అంబలకొట్టు 

కరుణాకర మీనన్, టి.వి. సుందర అయ్యర్, డా ఎ.ఆర్.మినన్, బి. 

అచ్యుతన్, కె.టి. కేశవ మీనన్ మొదలైనవారు మాతృభూమి కంపెనీ రిజిష్టర్ 

చేసినప్పు డు దాని డైరెక్టర్లుగా వుండేవారు. డా! ఎ.ఆర్. మీనన్ డైరెక్టర్ 

స్థాయినుంచి వైదొలగారు. మిగిలిన ఆరుమందీ తొలి డైరెక్టర్లు, మేనేజింగ్ 

డైరెక్టర్, క. మాధవన్ నాయర్. లెక్కలు న్మకమంగా చూసుకోవడంలోనూ 

నిజంమీద, నిజాయితీ మీద నిలబడే మాధవన్ నాయర్ ఉత్సాహంతో 

కృషిచేస్తూ, దానికోసరమే జన్మించినట్లు కనిపించేవారు. అయితే మేనేజింగ్ 

డైరెక్టరు, మేనేజర్ ఒకరే వుండడం వీలుకాదు కాబట్టి ఆయన మేనేజర్ 
బాధ్యత స్వీకరించడం అవసరం కావడంవల్ల, నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టరు 

బాధ్యత చేపట్టాను. నాకు నచ్చని పని అది. ఎందుకంటు నాకూ, లెక్కలకూ 

అంతగా పొత్తు కుదరదు. లెక్కలకు సంబంధించినంత వరకు మాధవన్ 

నాయర్ నాకు సహకరిస్తానని మాటయిచ్చిన తర్వాతే నేను ఆ బాధ్యతను 

చేపట్టడానికి సాహసించాను. . 

కంపెనీ "రిజిష్టర్ చేయడమేమో జరిగింది కాని, షేర్స్ రాబట్టడం అంత 

సులభంగా లేదు: ఆండుకు. ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. కాంగెన్, 

సిద్ధాంతాలను, లక్ష్యాలను, (పజలకు వివరించి, 'స్యాతంత్యోద్యమానికి ఆదరణ 

పెంపొందింప చేయడానికే మేము పతిక తీసుకురాదలిచాము. ఆ ఆశయం 

గురించి మా కంపెనీ నివేదికలో తెలియజేశాము. అటువంటి సంస్థలో 

భాగస్వాములు కావడానికి పలువురు బనుకాడారు. 

మా అభిిపాయాన్ని ఆదరించేవారు సైతం తాము ఆ సంస్థలో షేర్స్ 
కొనుక్కుంకే (బిటిష్ _ఫభుత్వానికి వ్యతిరేకులమై - పోతామని జంకారు. 

ఇటువంటి వాళ్లు మా దగ్గర ఏవేవో కుంటి సాకులు చెప్పి జారుకున్నారు: 

ఇదేమీ జరిగేది కాదు, ఎన్నో కంపెనీలు రీజిష్టర్ చేయబడి, షెల్స్ సేకరించిన 

తర్వాత కూడా మూసివేయడం మేము చూశాము. 'అదే విధంగా ఇది కూడ 
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అట్టకాలం కొనసాగదు అన్నారు మరికొందరు. పాక్టీను వదిలేసి, మరే ఉద్యోగం 
లేకపోయేసరికి, షేర్స్ వసూలుచేయడానికి వచ్చారు. కంపెనీ ఎక్కడ 

రాబోతుంది? అని అనుకున్నప్పటికీ, మేము పనికట్టుకొని ఇళ్లకు వెళ్లడంతో 

అయిష్టంగానైనా ఒకటో రెండో వాటాలు కొందరు తీసుకున్నారు. 

మేము వాటాలు సేకరించడానికి, చాలమందిని వెతుక్కుంటూ తిరిగిన 

రోజులలో ఎదుర్కొన్న యధార్ధపరిస్థితులు యివి. అయినప్పటికీ 

మాతృభూమికి హృదయపూర్వకంగా సహాయం చేసిన  మితులు 

తక్కువమందికారు. మేము మలయాళ పషతిక _పారంభించిన మూర్భత్వాన్ని 

పరిహాసంచేసిన మేధావులూ లేకపోలేదు. ఇలాంటి అమాయకత్వం ఎక్కడైనా 
వుంటుందా? అన్న భావ (వకటనతో ఇంగ్లీషు వ్మృతిక _పారంభిన్తున్నా మని 

చెప్పినా దానికి అర్థంవుంది. ఒక మలయాళ పషతికకు కంపెనీ రిజిష్టర్ 

చేసుకుని ధనం సేకరించడానికి ఎవరైనా _పయత్నిస్తారా? అని విచారం 

వ్యక్తంచేసేవాళ్లు మలయాళ ప్యతిక ,పారంభించడం గురించి ఒక కవి 

హాస్యంగా చెప్పిన వాక్యాలు నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. 

“డబ్బులేని వాళ్లు, మరే పనిలేని వాళ్లు 

పగసాధించేందుకు పాకులాడే వాళ్లు 

పసగల వాళ్లను పడిపాగిడేవాళ్లు 

పరీక్షలురాసి, తప్పిపోయినవారు 

కరువుకాలంలోని బిక్షగాళ్లందరూ భుజం, భుజం 

కలిపి చేసే ఘనకార్యమేకదా. 

చిన్న షుతికలు (ప్రారంభించడానికి (పయత్నించడం చాలామందికి 

ఇటువంటి అభిపాయమే ఉండేది. ఇది మంచి లాభాలు తెచ్చి పెట్టగల 
సంస్థ అని చెప్పి వాటాదారులను సేకరించడం మా చేత కాలేదు. ఇచ్చే 

డబ్బును ఏదో దానంగా తీసుకుంటున్నట్లు వాళ్లతో చెప్పాము. ఇందుకోసం, 

మృదాసు బొంబాయి, మలబార్, కొచ్చిన్ మొదలైన _పాంతాలు తిరిగాము. 

మాధవన్ నాయర్, కారూర్ నీలకంఠన్:నంబూ(ది(పసాద్, కె. మాధవన్ మీనన్, 

టి. ఆర్. కృష్ణస్వామి అయ్యర్, బి. రావుణ్ణి మీనన్ అచ్యుతన్ వకీలు, టి.పి. 

సాత్తుకుట్టి నాయర్ వాటాలు సేకరించే పనిలో ఉత్సాహంగా కృషి చేశారు. 

నేను కూడ పలుచోట్లకు వారితోపాటు వెళ్లాను. ఎక్కడికి వెళ్లినా మేము 

యిద్దరం ముగ్గురం కలిసి వెళ్లడం అలవాటు. 

ఆ సమయంలో మాకెన్న రసవత్తరమైన అనుభవాలు ఎదురయాయి. 

మాధవన్ నాయర్, నేనూ, ఒక మి(తుణ్ణి కలుసుకోవడానికి వెళ్తాము. 

నాతోపాటు కలిసి చదువుకున్న మితుడు. చాలా సన్నిపాతుడు, మంచి 
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ఆస్తిపరుడూ కావడంతో కనీసం పదివాటాలైనా తీసుకోగలడని ఆశించాను. 
ఏరు, పాలం, కొండలు, కోనలు దాటుకుని మేము అతని ఇంటికి వెళాము. 

ఒక మితుని ఆవ్వోనించే సంతోషం అతని ముఖంలో కనిపించలేదు. మా 

ఉద్దేశాన్ని మేము బయట పెట్టడంతో ఆయన మమ్మల్ని అట్టేసేపు 

ఎదురుచూసేలా చేయలేదు. మొదట నేను ఆయన పదివాటాలై నా 

తీసుకుగలడని ఆశించాను. అయితే అది అయిదు అయింది. చివరిగా కనీసం 

రెండు షేర్లయినా తీసుకోమని నచ్చజెప్పాను. ఉండనివ్వండి..లీీ ఆ తర్వాత 
చూద్దాం అని ఆయన దాటవేశారు. మేము సెలవు తీసుకుని బయలుదేరాము. 

అదే ఆయనకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించి వుంటుంది. 

మాధవన్ నాయర్ ముఖంలో నిరాశా నిస్పృహలు కదలాడాయి, 

అయినప్పటికి చిన్ననవ్వు తెచ్చుకుని ఇటువంటి మితుల దగ్గరికి ఇంకా 

ఎళ్లాలా? అని అడిగారు. నేను వెంటనే "ఇటువంటి అనుభవాలు మనకింకా 

లభిస్తాయి" అన్నాను. ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నేను మళీ ఆ మితుని 

చూశాను. 1955వ సం! నా మితుని కూతురు పెల్లి సమయంలో నన్ను 

ఆయన చూశారు. చూసి చూడగానే మిమ్మల్ని చూసి ఎంత కాలమయింది? 

ఎన్ని రోజులుగా మిమ్మల్ని చూడాలని ఉబలాటపడుతున్నాను! మనం 

చివరగా కలుసుకున్నదెప్పు డు? అంటూ నన్ను నమీపించారు. నేనూ, 

మాధవన్ నాయర్ మాతృభూమి షేర్స్ చేర్పించడానికి వచ్చాం, జ్ఞాపకంవుందా? 

మనం చివరిగా కలుసుకొన్నదప్పు డే! అని అన్నాను. 

అది వినగానే అతని మననులో ఆ జ్ఞాపకంబాగా కదలాడివుండవచ్చు. 

కొంతసేపు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా వున్నారు. ఆయన ముఖంలో 

చిన్ననవ్వు తెచ్చుకున్నప్పటికీ, అది అతని మనోభావనను దాచలేకపోయింది. 

మరో అనుభవంకూడా యిక్కడ చెప్పు కోవాలి, మంచి సంపన్నుడైన ఒక 

నాయర్ కుటుంబ పెద్ద ఆయన జాతీయ ఉద్యమానికి ఆదరణ చూపే 

యువకుడు, ఆయన నాకు బాగా పరిచయమే అయినప్పటికీ, నాతోపాటు టి. 

ఆర్. కృష్ణస్వామి అయ్యర్ కూడా వచ్చారు. మేము ఒక గంటకు పైగా (క్రింద 

ఎదురుచూస్తూ వున్నాము. ఆయన మేడమీద వున్నారు. ఎంతసేపు ఇలా 

కూర్చోడం అని లోపలికెళ్లి కార్యదర్శిని చూశాము. అయ్యగారిని చూడడానికి 

వచ్చినట్లు మేము తెలియజేశాము. వాడు 'పైకెల్లి కొద్ది నిముషాలలో తిరిగి 
వచ్చాడు. ఆయన స్నానం చేయడానికి బయలు దేరారు. మల్లీ గుడికి వెళితే 

తిరిగి రావడానికి చాలాసేపు అవుతుంది. అందువల్ల మరో రోజు రమ్మని 

చెప్పారు అని తెలియజేశాడు. మేము ఏమీ చెప్పకుండా వెనుతిరిగాము. రెండు 

రోజులు గడిచిన తర్వాత, స్నానం చేని, భోజనం చేసి, నిర పోయిలేచి వి(శాంతి 
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తీసుకుంటున్నప్పు డు వెళ్లడం మంచిది అనుకుని, సాయంకాలం నాలుగు 

గంటల (పాంతంలో అక్కడికి వెళ్తాము. అప్పుడు కూడా అరగంటసేపు 

కాచుకుని వున్నాము. తర్వాత అయ్యగారు దిగి వచ్చారు, మేము వచ్చిన 

విషయం చెప్పాము. 

“ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ అంతా అయిపోయింది. వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాం” 

అన్నారు. అంత పెద్ద మొత్తం మేము అడగలేదు. పది పదిహేను వాటాలు 

తీసుకుంటే చాలు అన్నాను. లేదు బడ్జెట్ పరిమితిని మించి నేను ఖర్చు 

చేయను అని ఆయన చెప్పేశారు. తర్వాత సంవత్సరం బడ్జెట్ పధకంలోనూ 

మాతృభూమి కోసరం ధనం మిగిలినట్లు తెలియలేదు. ఎందుకంటే రెండు 

సంవత్సరాల తర్వాత మాతృభూమి కొంత పేరు తెచ్చుకుంటున్న సమయంలో 

అనుకోకుండా ఆయన్ను కలిశాను, పుతిక బాగా నడుస్తోంది కదా? నేను 

విడవకుండా చదువుతాను అని ఆయన చెప్పడానికి వనుకాడలేదు. వాటాలు 

తీసుకోలేదు కానీ ప్మతిక చదువుతున్నారు కదా అని నన్ను నేను 

సముదాయించుకున్నాను. 

కొందరు మాట్లాడే పద్ధతి చూడగానే వీళ్ల దగ్గరికి వాటాలు అడగడానికి 

ఎందుకొచ్చాం అనే వెగటు, నిరాశ, బలహీనం అన్నీ మనసుకు వేధించేవి. 

అంతకు ముందు నాకు షేర్లు సేకరించడానికి వెళ్లిన అనుభవంలేదు ఆ 

తర్వాత కలగలేదు. 

డబ్బు కొంత సేకరించగానే మేమొక అచ్చు యం(తం కొనడానికి 

తీర్మానించాం. కుప్పత్తు కేశవమీనన్, ఆ రోజులలో ఎంబరల్స్ విక్టోరియా (పైన్ 

అన్న పేరుతో ఒక (పెన్ను నడిపేవారు. స్థలం, అచ్చుయం(తం, రెండూ 

ఆయనకే సాంతం. దానిని మేము పదిహేను వేలకు కొన్నాము. పూర్తి మొత్తం 

యివ్వడానికి అప్పు డు మా దగ్గర డబ్బుల్లేవు. కొంత చెల్లించి మిగతా మొత్తం 

అప్పు గా పెట్టాము. ఆ రోజులలో ఆ చిన్న ఇంట్లో _పారంభమై అభివృద్ధి 

చెందినదే ఈనాటి మాతృభూమి భవనం. ఇవాళ (పెన్, ఇతర విభాగాలు 

అభివృద్ధి చెందివున్నప్పటికీ, పాత అచ్చు యం(తం వున్న (పాంతంలోనే ఈనాటి 

భవనం కూడా వుందన్న విషయం చెప్పు కోదగ్గ విషయం. 

చేతిలోని డబ్బుతో అచ్చు యంతం కొనేశాము. ప(తిక తీసుకురావాలంకే 

యింకా డేబ్బుకావాలి. దానిని కూడా సేకరించకుండా పుతిక _పారంభించడం 

సాహస కార్యం అని మాలో కొందరు భావించాము. వతిక పారంభించలేదంటే 

డబ్బు సేకరించడం కఠినమైపోతుంది. అందువల్ల ఎలాగైనాసరే త్వరగా 

ప(తికను తీసుకురావాలని కొందరు అభిపాయపడ్డారు. చివరగా ఎర్పాటు 

చేసిన నమావేశం గురించి జ్ఞాపకమొస్తోంది. తీవమైన వివాదాలు కొనసాగాయి. 
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ఏ వనిలో దిగినా అస్థిరమైన పరిస్థితిని అధిగమించక తప్పదు. దానికి సిద్ధంగా 
లేకుంటే ఏ పని చేయ్యడానికి వీలుకాదు. వాటాదారుల్ని చేర్చడానికి ఇంకా 

(పయత్నిస్తూనే వుందాము. అయినప్పటికీ పష్మృతిక విషయం జాప్యం 

చేయడానికి లేదు. దానిని తీసుకురావలసిందే అని చివరికి తీర్మానించాము. 

సంపాదకుని బాధ్యతలు నేను తీనుకున్నాను. 1923వ సం! మార్చి 

పదిహేడో తేదీ శనివారం వ్యతికను తీసుకురావడానికి తీర్మానించాము. ఆ 

తారీఖు నిర్ణయించడానికి కారణం వుంది. 1922వ సం! మార్చి పద్ధెనిమిదో 

తేదీ, మహాత్మాగాంధీకి ఆరు సంవత్సరాలు పాటు కారాగారవాసం విధించారు. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమనాయకులైన ఆయన, శిక్ష పొంది ఒక సంవత్సర 

కాలం ముగిసేరోజున మాతృభూమిని (పారంభించడం ఉచితమని భావించాను. 

పద్దెనిమిదో తేదీ ఆదివారం, అందువల్ల పదిహేడో తేదీ శనివారమే షతికను 

తీసుకురావాలని తీర్మానించాము. మొట్టమొదటి మాతృభూమి వారంలో మూడు 

రోజులపాటు వెలువడే వుతికగానే ప్రారంభమయింది. మంగళ - గురు - 

శనివారాలలో ప్యతిక విడుదలవుతుంది. 

కొన్ని రోజులు ర్యాతింబవళ్లు మేము కష్టపడవలసివచ్చింది. ప్యతిక 
ఆశయం స్వభావం గురించి వివరించి, _పతినిధులను నియమించడానికి, 

కాగితం సంపాదించడానికి, రచయితలను నిర్ణయించడానికి మేము 

ఆలోచించాము. ప్మ్యతికతో _పత్యక్ష సంబంధం లేని మృతులు, చాలా మంది, 

స్వయంగా కార్యాలయానికి వచ్చి, మాకు సహాయం చేశారు. 

మొదట పషృతిక ఊహల్లో తయారయింది. మాధవన్ నాయర్, మరికొందరు, 

అనేకసార్లు దీనిని గురించి ఆలోచించాము. నేను మొట్టమొదట రాసిన 

అధ్యక్షోపన్యాసం, సంపాదకీయం, వారిని చదువమని చెప్పి చేర్పులు, 

మార్పులు, తగ్గింపులు చేసి దానిని సరిచేశాను. కంపోజ్ చేసే వాళ్లకు నా రాత 
అర్థమయేేట్లు లేదు. అందులో ఆరితేరడానికి వారికి కొంత కాలం పట్టింది. 

పి. రావుణ్ణి మీనన్, కె. మాధవమీనన్, కె.బి. కుంజుణ్జిమీనన్, డి.బి.సి. 

కిడావ్, మొదలైనవారు అప్పట్లో, సంపాదకశాఖలో సహాయకులుగా 

వుండేవారు. నవీన కేరళను వదిలేసి, కుంజుణ్జిమీనన్ మాతృభూమికి వచ్చారు. 

డి.బి.సి. కిడావ్ నాటినుంచి 1964వ సం! వరకు పనిచేశారు. కాగితం 

మడత పెట్టడానికి మాతృభూమి కార్యాలయానికి వచ్చిన ఒక యువకుడు, 
నారాయణన్, చాలాకాలం మాతృభూమికి సేవచేశాడు. అతనిప్పు డు కాలధర్మం 

చెందాడు. 

మార్చి 'పదహారవతేదీ, ఉదయమే కార్యాలయానికి వెళ్లాము. మాధవన్ 
నాయర్కూ, నాకు పక్కపక్క గదులు. కంపోజింగ్ చేసే వాళ్లను చూసుకోవడం. 
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పైకెళ్లడం (క్రిందికి రావడం అంతా ఉత్సాహంగా పనిచేశాము. ఒక పెద్ద వందు 

భోజనం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు అచ్యుతన్ వకీల్ హడావుడి చేసేవారు. ఏమీ 

సిద్ధం కాలేదా? అంటూ చేతిలో ఒక బెత్తం పట్టుకుని (పెన్లో అటూఇటూ 

తిరిగేవారు. కార్మికులు సహాయకులు చూడడానికి వచ్చినవారు, ఇలా 

మాతృభూమి కార్యాలయంలో జనం నిండి పోయేవారు. సాయంతం భోజనం 

చేసి మల్లీ కార్యాలయానికి వచ్చాము. 'గాలీపూభ్' “ఫేజ్ పూఫ్' అంతా 

పూర్తయింది. “ఫారం” అచ్చు యం(తంలో ఎక్కించడానికి సిద్ధంచేశారు. 

ఫోర్ మన్ సందుక్కుట్టి. అప్పు డే అచ్చు యంతతంలో ఏదొ యిబ్బంది. దానిని 

సరిచేయడానికి ఫోర్మాన్ సందుక్కుట్టికి, మెషిన్మేన్ సాత్తుక్కుట్టికి, 
సవాయకునికి మరి కొంతసేపు పట్టింది. 

గోడగడియారాన్ని చూసుకుంటూ నేను అటూ ఇటూ నడుస్తున్నాను. 

వేకువజాము నాలుగు గంటలయింది. అంతా సిద్ధం అయిందని, సాత్తుక్కుట్టు 

యం(తం నడుపసాగాడు. మేము దానిని కొంతసేపు అలాగే చూస్తూ 

నిలబడ్డాము. పేజీలు కలిపి, పత్రిక మడత పెట్టి తాలి పతిని సాత్తుకుట్టి 

నాయర్ నా చేతికిచ్చాడు. దానిని నేను తెరచి చూశాను. మాధవన్ నాయర్ 

మరికొందరు నా దగ్గర వున్నారు. "మాతృభూమి. జన్మించింది. ఆ 

మాతృభూమిని చేత బట్టుకుని నేను యింటికి వచ్చాను. కిడావ్ కూడా 
నాతోపాటు వచ్చాడు. తెల్లవారుతూ వుంది. కొన్ని కొట్లు తెరచివున్నాయి. 

తెల్లవారుజామున బండి కోసం బయలుదేరిన వాళ్లు. అది తప్పి పోతుందే 

ఏమోనని వేగంగా నడుస్తున్నారు. సరుకులు ఎక్కించుకుని వస్తూన్న బళ్లు 

ఒకట్వెనక ఒకటిగా వరునగా వస్తున్నాయి. వాటిని లాగే ఎడ్లు నడిపే 

మనుషులు (కుంగి కృశించి నడుస్తున్నారు. 'మాతృభూమి” విడుదల అయిన 
సంగతి వీళ్లకు తెలిసి వుంటుందా? అని నాకు అప్పు డు అనిపించింది. 

ఇంటికి చేరగానే అందరినీ లేపి మాతృభూమిని వారికి చూపించాను. పుట్టిన 

బిడ్డను చూసినట్లు చూసిన ఆనందించారు. మొదటి రోజు రాతి పగలు 

పనిచేయడంతో నేను ఎంతో అలిసిపోయాను. తెల్లవారుతున్నప్పటికీ 

పడుకున్నాను, పడుకున్నవెంటనే అన్నీ మరిచి న్మిదపోయాను. 
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మర్నాడు ఉదయం కాఫీ తీసుకుని మాతృభూమిని తెరచి అందులోని 
విషయాలను మరోసారి పరిశీలించాను. సంపాదకీయాన్ని మరోసారి చదివాను. 

"దేశ సంక్షేమమే లక్ష్యంగా, సత్యాన్ని ధ్యేయంగా, ఏ (పత్యేక వర్గాన్ని గాని, 

మతానికి గాని, అనుబంధంగా కాకుండ  కృషిచేయడానికే మేము 

(పయత్నిస్తున్నామన్న సంగతి మనసులో వుంచుకుని (పాధమిక హక్కులకు 
సంబంధించినంతవరకూ (పజలందరూ సమానమే అన్న విశ్వాసంతో, స్వతంత 

వికాసానికి, జంకు లేకుండా పోరాడడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడము” అని [వానిన 

భాగాన్ని చూసినప్పుడు అది కేరళ (పజల సమక్షంలో తీసుకున్న పతి బగా 

అనిపించింది. ఎలాగైనాసరే దానిని నెరవేర్చే (పయత్నంలో “మాతృభూమి” 
అధైర్యమో, ఎనుగో చెందలెదన్న వషయం “మాతృభూమి సుదీర్ణ చరిత 
తేటతెల్లం చేస్తోంది. 

మంచి లక్ష్యాలను, తమ ధ్యేయంగా (పకటించడం కఠినం కాదు. అయితే 

వాటిని కార్యరూపంలో నెరవేర్చి చూపడం అన్నది అంత సులభమైన విషయం 

మాతం కాదు. ఇది నా అనుభవం. ఎవరిమీద గాని ఏహ్యం, భేదం, చూవని 

“మాతృభూమి” విమర్శలు, జంకులేనివిగా,పక్షపాతంలేనివగా వుండాలన్న లక్ష్యం 

కలవాణ్ణి నేను. జనసామాన్యానికి తెలియజేయవలసిన సంగతులను, రంగు, 
నాణ్యత తగ్గకుండా, మారకుండా, వారికి అందజేయాలన్న లక్ష్యం కలవాణ్ణి 

నేను. ఆ తొలి సంచిక రావడానికి ముందు (పజలు “మాతృభూమి” రాకకు 

అమితోత్సాహంతో ఎదురు చూన్తున్నట్లు ఒక మితుడు చెప్పడం నేను 

అనేకసార్లు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. 

విమర్శనావిధానం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, మహాత్మాగాంధి 'యంగ్ 

ఇండియా మాకు ఒక ఆదర్శమైన ఉదాహరణగా వుండేది. "మాతృభూమి 
దాని అడుగు జాడల్లోనే పయనించింది. సంఘటనలను 'రిపోర్టొ చేసేప్పుడు, 
ఎటువైపు మొగ్గు చూపకుండా, లక్ష్యమే గురిగా, విషయాన్ని (గహించి 
నడచుకోవాలని పతినిధులకు నొక్కిచెప్పాను. 

మేమందరమూ పత్రికా రంగంలో అనుభవం లేనివాళ్లమే. కుంజుణ్జి మీనన్ 
"మాతృభూమి" చేరడానికి ముందు కేరళ పుతికలోను, స్వరాట్లోనూ, నవీన 
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కేరళలోనూ పనిచేసినప్పటికీ ఒక కొత్త ప్యతికను (ప్రారంభించేప్పుడు, 
సమీకరించడానికి అవసరమైన అనుభవం ఆయనకు లేదు. టి.వి సి.కిడావ్ 
చదువు ఆపేసి పత్రికా రంగంలో కృషిచేయడానికి వచ్చిన యువకుడు. పత్రికా 
వృత్తిలో కోళిపురం మాధవమీనన్కు, మాకన్నా ఎక్కువ అనుభవం వున్నట్టు 

చెప్పడానికి లేదు. రావుణ్ణి మీనన్కు ఆంగ్లం, చేయి తిరిగిన భాషే కాని 
మలయాళంలో ఆయన ఒక వ్యాసాన్నీ కూడ ఏ ష్యతికలోనూ (పచురించినది 
లేదు. అయినప్పటికి అతి త్వరలోనే మలయాళంలో అందమైన వచనా శెలిని 
ఆయన సృష్టించారు. సహాయ సంపాదకుడు రావుణ్ణి మీనన్గారే. 

మేమందరం కూడ వుతిక నడపడంలో పరిపక్వత, అనుభవం లేని 
యువకులమే. అయితే “మాతృభూమిని మరింతగా అభివృద్ధి పరచాలన్న 
ఉత్సాహం మాలో వుండేది. అందువల్ల కాలాన్ని గాని సౌకర్యాలనుగాని, 

పట్టించుకోకుండా ఎంత వరకైనా సరే వనిచేయడానికి మేము నిద్ధపడ్డాము. 
పారంభకాలంలో ఇలాంటి (శమ అవసరమయింది. 

రాతి చాలాసేపు పనిచేయడం వల్ల, అసౌకర్యాలు, ఖర్చులు 
అధికమవుతున్నాయని మేనేజరు చాలాసార్లు నొచ్చుకున్నారు. అయినప్పటికీ 
దగ్గర చుంచుకుని కాలం గడవడం తెలియకుండా తలవంచుకుని |వాసుకునే 
రావుణ్ద మీనన్ అదంతా పట్టించుకునేవారు కారు. సాధారణంగా రాతి 
పదింటివరకు ఆయన పనిబేసేవారు. ఒక్కొక్కసారి రాతి రెండు గంటలవరకు 
కూడా పనిచేసేవారు. 

"మాతృభూమి దోషాలు, ఆ షుతికన్లు మా(తమేకాదు, అందులో పనిచేసే 

వారినందరినీ పీడించాయి. రోజువచ్చే ఆదాయం - కాగితం, తపాలా బిళ్లలు, 
కొనడానికి _పెన్కు కావలసిన వాటికి మాతమే సరిపోయేఏ. వాటి ఖర్చులు, 
పోను ఏరైనాకొంత మిగిలితేనే మా దైనందిన ఖర్చులకు లభించేది. ఎన్నో 
రోజులు ఒట్టి చేతులతో యింటి గడప తొక్కడంతో కుటుంబ బాధ్యతలను 
నిర్వహించే వారికి ఏమిచెప్పాలో తోచలేదు. రెండు మూడు రోజులయితే ఏదో 
విధంగా ఓర్పుకోవచ్చు. అదే (వతిరోజు కొనసాగినట్లుయితే, మితిమీరిన 
తెగింపు, ధైర్యం కూడా నిరాశగా మారిపోవచ్చు. కార్యాలయంలో 
పనిచేస్తున్నప్పుడు తరుచూ యింటి వంటగది జ్ఞాపకం వస్తూవుంటుంది. కలం 
పట్టుకుని అలాగే కూర్చునేవాణ్ణి. ఒక మంచి (పయత్నాన్ని (పారంభించాననే, 
పారంభంలో యిలాంటి యిక్కట్లు నహజమేనని నా మనసుకు ధైర్యం 
చెప్పుకునేవాణ్ణి. అయినప్పటికీ ఒక్కోసారి కష్టం వచ్చేప్పుడు, మనస్సు 
తాత్త్వికమై న అభ్మిపాయాలను- అంగీకరించదు. ముఖంలో చిరునవ్వు,'మనసులో 

ఆవేదనగా గడిచిన రోజులు అవి. అయినప్పటికీ మా “వ్యక్తిగత జీవిత 
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అనుభవాలు వషతికాభివృద్ధికి ఆటంకంగా లేవు. ఒక్కొక్క నంచికా నిర్ధితకాలంలో 

విడుదల అయ్యేది. ఒక దానిని మించి మరొకటి వుండే విధంగా 

తీర్చిదిద్దడానికి ఆలోచించేవాళ్తం. 

వార్తలు అందించడం మాతమే కాకుండ పాఠకుల జ్ఞానం వకసించాలన్న 

_అభిపాయంతో "మాతృభూమి కోనం కృషిచేయాలని మేము నిశృయించాము. 

వాటికి దోహదం చేసే విధంగా వ్యాసాలు, (పచురించాము. ఇంకా '(పపంచము- 

పజలు” వారు-అవి "ఆక్రేపణలుూ అభిపాయాలు' మొదలైన కీర్ణికలు 

(పారంభించి నూతనత్వం చూపాము. పాఠకులు వాటిని ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. 

“సత్యం, ' సమత్వం, స్వాతంత్యం' అన్న మాటలు సంపాదకీయం పై భాగంలో 
వుండేవి. ఆ మాటలు 'మాతృభూమి లక్ష్యాలని యితరులకు చూపడమే 
కాకుండా, కార్యరంగంలో చూపడానికి చేసే (పయత్నంలో 'మాతృభూమి' 

అధికార వర్గంతోనూ, వారి మద్ధతు దార్లతోనూ ఘర్షణ పడవలని వచ్చింది. 

“మాతృభూమి చరితలో "అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో తలెత్తాయి. 

అలాంటప్పుడల్లా దవ్య నప్పాన్ని గాని, యితర యిబ్బందులను గాని 

ఎదుర్కోడానికి సిద్ధంగా లక్ష్యం నుంచి జారుకోకుండా దృఢంగా నిలబడ్డాము. 

ఈ సత్యాలను ఉప్పొంగే మనసుతో ఇవాళ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. 

ఒక గౌరవనీయుడైన వ్యక్తి నోరు తెరచి చెప్పలేని మాటలు ఒక 

గౌరవనీయుమైన ప్యతికలోను, _పచురింవలేనివే అని సువసిద్ధులై ఒక 
ప్మతికా సంపాదకులు, చెప్పిన మాట నేను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటాను. ద్వేషం, 

విరోధం లేకుండా, ఎటువైపు పక్షపాతం చూపకుండా జంకు లేకుండా (వాసే 
విమర్శలు ఒక ప(తిక గౌరవాన్ని విలువను మరింత పంచుతుంది అన్న 

విషయాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోడానికి మాకు ఎంతో కాలం 
పట్టలేదు. 

“మాతృభూమి” ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం పూర్తి కావడానికి ముందు 

జరిగిన ఒక సంఘటన ఇది! 

ఆనాటి 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేటొలో కవళప్పార మూప్పిల్ నాయర్ ఒక 

సభ్యుడు. ఆయన రెండవసారిగా కౌన్సిల్ ఎన్నికలలో పోటి చేసినప్పుడు, 

మరొక అభ్యర్థి ముల్లసిరి గోపాలమీనన్, కవళప్పార నాయర్కు ఓటు 

చేయవద్దనడానికి తగ్గ కారణాలు చూపి ఒక (పకటనను (పచురణకోసరం 

మాకు పంపారు.. మేము దానిని పచురించాము. “కౌన్సిల్ ఆఫ్స్టిటొలో ఉప్పు 

పన్ను గురించిన వషయం-వవాదం ముగిసిన తర్వాత, ఓటింగ్కు పెట్టనప్పుడు 

కవళప్పార నాయర్ అక్కడ వుండలేదని, అది ఆయన దేశపజలకు చేసిన 

అపకారమనీ, (పజోపకార విషయాలలో వాళ్లకు మద్దతుగా ఓటు చేయవలసిన 
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సమయంలో సభలో లేకుండా జారుకున్నందువల్ల, ఆయన (పజల విశ్వాసానికి 

పా(తుడు కాదనీ, ఆ (వపకటన తెలియజేసింది. 

"మాతృభూమి'లో వెలువడిన ఆ వ్యాసానికి కవళప్పార మూప్పిల్నాయర్ ఈ 

విధంగా సమాధానం రాశారు: “తమరు (పచురించిన ఉత్తరంలో నేను ఉప్పు 

పన్ను విషయంలో _వభుత్వంవారికి అనుకూలంగా ఓటు వేసినట్టు తెలియజేసే 

విధంగా, అబర్ధంగాను, (పజలకు తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచే 

విధంగానూ, కొన్ని సంగతులు యిమిడివున్నాయి. కొందరు ఓటర్లు దానిని 

తప్పుగా భావించి, నాకు వ్యతిరేకంగా ఓటు చేసే అవకాశం వుంది, కాబట్టి దీన్ని 

నేను ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తున్నాను. అందువల్ల ఈ ఉత్తరం చూసిన 

ఒకవారంలోగా పైన కనబరచిన సంగతులకు తగిన ఆధారం వుందని 

తెలియజెయ్యాలి లేదా తమరు వచురించిన (సకటన వాపన్ తీసుకుని, నా 

మంచి పేరుకు కలిగించిన కళంకానికి క్షమాపణలు కోరాలి. అలాబేయకపోతే 

ఆ ఉత్తరం (పచురించినందుకు మీ మీద నేను తగ్గ చర్య తీసుకుంటాను. 

దీనికి తగిన జవాబును నా వకీలుకు పంపితే చాలు.” 

ఇదే ఉత్తరాన్ని, ఆ వ్యాసాన్ని పచురించిన మరో రెండు పతికలకు కూడా 

ఆయన పంపారు. అవి రండూ క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ వకటనలను 

వచురించాయి 'మాతృభూమి' అందుకు సిద్ధంగా లేదు. 

పుతిక తీసుకున్న చర్య సరైనదా? కాదా అన్న విషయంలో నాకు ఎలాంటి 

అనుమానమూ లేదు. కేసుకు భయపడి “మాతృభూమి గౌరవానికి, 

ఆత్మసాక్షిక్, ఎరుద్ధంగా (పచురించిన వార్తలను వాపసు తీసుకోవడానికో, 

క్షమాపణలు చెప్పుకోవడానికో, “మాతృభూమి” సిద్ధంగాలేదు. ఈ సంగతిని 

నాయర్ వకిలుకు రాశాను. ఆ ఉత్తరం “కవళప్పారనాయర్ గారు ఉప్పు 

పన్ను-మాతృభూమి' అన్న సీర్షిక కింద 'మాతృభూమి'లో వెలువడింది” 

అది ఇదే. 

"1923వ సం|| అక్టోబర్ తొమ్మిదో తారీఖున “మాతృభూమి వతికలో 

పచురించబడ్డ ఒక ఉత్తరం, తమ పార్టదారు లెఫ్టినెంట్ కవళప్పార మూప్పిల్ 

నాయర్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేది వంపిన ఉత్తరం అందింది. ఉప్పు 

పన్నుకు సంబంధించిన వివాదం జరిగిన తర్వాత, వోటింగ్ జరిగినప్పుడల్లా 

(పజ్యావతినిధి అన్న స్థాయిలో ఓటు చేసినట్టు మూప్పిల్ నాయర్ పెరు 

కనిపించడం లేదు. ఉప్పు పన్ను కారణంగా, వైసాయి సర్టిఫికేట్ అధికారం 

గురించి వివాదంలో (పభుత్వ పక్షంగా ఓటుచేసిన వారి జాబితాలో అతని పరు 

వుండడంవల్ల, మామూలుగా (పజలెవరైనా సరే తెలుసుకోగల సాధారణ 

సత్యాన్నే ఆ ఉత్తరం తెలియజేస్తున్నది. _పజా (పతినిధి అయిన ఒక 
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సభ్యుడు యిలాంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలల్లో, (పజల పట్ల తనకున్న 

బాధ్యతను ఏ విధంగా నెరవేరున్తున్నారన్న వివరాన్ని, రెండవసారిగా ఆయన 

ఎన్నికలకు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు వజలకు తెలియజెయ్యడం అవసరమన్న 

పష్మతికాధర్మాన్ని అనుసరించి, ఆ ఉత్తరాన్ని _పచురించాము. సత్యదూరమై న 

సంగతులు ఏవీ అందులో వున్నట్టు మాకు అనిపించడంలేదు. గోపాల్ మీనన్ 

ఉత్తరానికి, మూప్పిల్ నాయర్ ఏదైనా సమాధానంగా రాయదలిస్తే, తప్పకుండా 

మా "పాఠకుల లేఖలు” సీర్గికలో దానికి చోటువుంటుంది. అంతేకాని మేము 

పచురించిన ఉత్తరాన్ని వాపసు తీసుకోవడానికో, చెయ్యని నేరానికి 

క్షమాపణలు చెప్పుకోడానికో “మాతృభూమి” అంగీకరించదు. 

ఆ తర్వాత కవళప్పార నాయర్గారి దగ్గరనుంచి గాని, వకీలునుంచిగాని 

ఎలాంటి ఉత్తరమురాలేదు. కేసుపెట్టనూ లేదు. దీనిని చూసిన తర్వాత 

మిగతా రెండు పతికలవాళ్లు కూడా తాము క్షమాపణలు చెప్పు కోకుండా 
వుండివుంకే సరిపోయేదే అనిపించింది. ఈ సంఘటన “మాతృభూమి 

గౌరవాన్ని మరింత పెంచింది. దాని నిజాయితీని _పశంసిస్తూ చాలా మంది 

(ప్రముఖులు ఉత్తరాలు రాశారు. కొందరు నేరుగానే వచ్చి అభినందించారు. 

ఒకరిని కించపరచడం మరొకరిని పొగడడం, ఒక జాతి వారిని ద్వేషంచడం, 

మరో జాతివారిని పొగడడం, "మాతృభూమి" పద్ధతికి విరుద్ధమైనదన్న 

విశ్వాసం, గౌరవం, (పజలకు _కమంగా దృఢంగా ఏర్పడింది. దాన్ని 

“మాతృభూమి యింకా నిలబెట్టుకుంటున్నది. 

పాతికేయులను యిబృందుల పాలుచేసే చాలా విషయాలలో రెండింటిని 

గురించి యిక్కడ చెప్పాలనుకుంటాను. పేరు (పతిష్టలకు ఆశించి, 

అందుకోసరం పుతికలలో చోటు సంపాయించడానికి తంటాలు పడే 

రచయితల యిబ్బందులు ఒకటి; మరొకటి నిజంగానే జరిగిన సంఘటనలలో 

కొన్నింటిలో రహస్యంగా సంబంధం వున్నవాళ్లు, దాన్ని బయట పెట్టవద్దని కోరే 

కోరికలు. ఈ రెండు రకాల వాళ్లతో ఎవరు ఎక్కువగా వచ్చి యిబృందులు 

పెడతారని చెప్పడం కష్టం. ప్మాతికేయుని ఓర్పును యిద్దరూ వరిశోధించే వాళ్లే, 

ఒకటి రెండు అనుభవాలను యిక్కడ చూడవచ్చు. 
ఒకనాడు మధ్యాహ్నం, కొన్ని రనీదులను పుస్తకాలను చేతిలో పెట్టుకుని 

ఒకాయన నన్ను చూడడానికి కార్యాలయానికి వచ్చారు. రసీదులను, మేజాపై 

వుంచారు. లెక్కలపుస్తకం తెరచివుంచారు, విషయం యిదే. ఒక మంతి .అతని 

చోటికి విజయం చేశారు. ఆయనే ఖర్చుపెట్టి స్వాగతం చెప్పడానికి ఒక పెద్ద 
మాలకొని పందిళ్ళను అలంకరించి అంతా అట్టహాసంగా చేశారు. అక్కడవున్న 

నాయకులు కొందరు దాన్ని ఆకించినందువల్లే ఆయన అలా చేశారు. 
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మం(తిగారి ఆగమనం పతికలో వార్తగా వచ్చింది. అయితే స్వాగతం జరిపిన 

వారి విషయంలో అతని పేరులేదు. ఇదే నేరం. ఖర్చు పెట్టింది ఆయనే అని 
నిరూపించడానికి ఆయన రసీదు, అక్కల పుస్తకాలు తెచ్చి చూపారు. ద్వేషం, 

నిరాశ, తాండవమాడుతున్న ఆయన ముఖం చూసి నేను జాలిబడ్డాను. 'నన్ను 
గురించి ఏదైనా ప(తికలో రావాలి. నా పేరు పతికలో వస్తుందని యిన్ని 

ఖర్చులు భరించాను” అని ఆయన ఎంతో అణుకువగా చెప్పినప్పుడు, నేను ఆ 

విషయం గురించి ఆ శాఖను చూసే వారికి చేబుతానని ఓదార్చి పంవివేశాను. 

డబ్బు ఖర్చు చేసింది ఆ అమాయక వ్యక్తి అన్న సంగతి 'మాతృభూమి' 

విలేఖరికి తెలియలేదు. తెలిసివున్నా దాన్ని రాయడానికి లేదు. డబ్బు 

ఖర్చుతనకూ, పేరుపభ్యాతులు మరాక్కరికి అంటే ఆ అదృష్టంలేని మనిషికి 

నిరాశ ఏర్పడడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. 

ఇంకొకటి యిది. ఒక సందర్భంలో ఉత్తర భారత దేశంలో ఒక 

దేవాలయంలోకి వినోభాజిీ హరిజనులతోపాటు (వవేశించడానికి 

పయత్నించినప్పుడు, కొందరు ఆయనను అవమానించారన్న విషయం 
ప(తికలలో వచ్చిన సంగతి పాఠకులకు గుర్తు వుందేవుంటుంది. ఆ సంఘటన 

జరిగిన కొన్నాళ్ల తర్వాత నాకొక ఉత్తరం వచ్చింది. వినోభాజీకి కష్టం 

ఏర్పడిందని తెలిసినప్పటినుంచీ, తాను ఆవారం తీసుకోవడంలేదని, ఆ 

సంఘటన తనకు చెప్పలేని విషాదాన్ని కల్గించిందనీ ఈ సంగతి పృతికలో 

పచురించామని రాశారాయన. దానితోపాటు (పచురించడానికి తన 

ఛాయాచి[తాన్ని ఒకటి జత చేశారు; చాలా రోజులు ఎదురుచూసి, ఆయన 

ఉత్తరము, ఛాయాచితమూ రాకపోయే నరికి ఆయనకు కలిగిన ఆశాభంగాన్ని 

నేను ఊహించగలను; ప్యతికనూ, నంపాదకునీ, ఆయన బాగా శపించి 

వుంటాడు. 

పేరు (వతిష్టలకు మనుషులందరూ ఒకే విధంగా ఆశపడతాలన్నది నిజమే 
అయినప్పటికీ, కొందరు దాన్ని గుప్తంగా వుంచుకోలేరు. నాకు పేరు _పతిష్టలు 

ఇష్టం లేదని బెప్పవాళ్లు కూడా దాన్ని ప(తికలో (పచురించమని చెబుతారు. 

మనిషిని కార్యచరణకు ఆకర్షించి వురికొల్పి పెద్ద ఉత్సాహం కలిగించేది కీర్తి. 

పాతికేయులు దానిని గహించడం మంచిది. ఇతరుల ఈ న్యాయమైన ఆశను 

పూరించవలసిన వివేకం వారికి వుండాలి. అయితే అదే సమయంలో 

మనుషుల గర్వాన్ని 'తామే గొప్ప అనే అహంభావాన్ని ప్యాతికేయులు 

పెంచవలసింది లేదు. 

తమను గురించి కొన్ని విషయాలను పష్మ్యతికలలో చూడాలని ఆశించే వాళ్లే, 

మరికొన్ని చర్యలను రహస్యంగా ఉంచడానికి ఎంతగానో _పాకులాడుతారు. 
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తాము ఆచరించే ప్యతికా ధర్మానికీ, ఇతరులకు సహాయం చేయాలన్న 

అభిపాయానికి మధ్య ఏర్పడే సంఘర్షణను అనుభవించే సందర్భాలు 

ప్యాతికేయులకు రావడం కద్దు. అటువంటి వలు సందర్భాలలో ఒకటి గుర్తుకు 

వస్తోంది. 

ముఖ్యమైన ఒక వార్తను నాకు తెలియజేయడంకోసరం నా మిత్రుడు 

మరోకర్ని నా వద్దకు పంపారు. మితుడు గౌరవనీయమైన వారు పెద్ద 
పదవిలో వున్నవారు. ఆయన ఒక కుమారుణ్ణి ఒక కేసు విషయంగా 

పోలీసువాళ్లు ఖైదు చేసి మేజ్మిస్టేట్ ముందు నిలిపి, ఆ తర్వాత జామీనుపై 
వదిలారు. ఈ సంగతి ప్యతికలో వెలువడినట్టయితే ఆయనా, ఆయన 

కుటుంబం ఎంతో బాధపడతారు. అందువల్ల దానిని _పచురించ వద్దన్న 

సమాచారంతో, ఆ దూత నా దగ్గరకు వచ్చారు. ఒక ఉన్నత పదవిలో వున్న 

వారి పెద్ద కొడుకు ఒక నీచకృత్యంచేశాడన్న నేరం మీద ఖైదు చేయబడిన 

సంగతిని _పచురిస్తై, వాళ్లందరు బాధపడతారన్న సంగతి నాకు బాగా 

తెలుసు. అయినప్పటికీ ఆ వార్తను తీసివేయడానికి వీలులేని స్థితిలో 

వున్నాము. నేను ఆ సంగతిని ఆయనకు తెలియజేయడానికి కూడా 

వెనుకాడలేదు. 

ఒక వార్త, పుతికలో చోటు చేసుకోడానికి తగినదా? కాదా? అన్నది 

తీర్మానించడానికి ముందు, రెండు విషయాలను ఆలోచించి చూడాలి. 

మొదటిది అది నమ్మతగ్గ విషయమా అన్నది, తర్వాత ఒక వార్తకు అనువైన 

పాముఖ్యత దానికి వుందా? అని చూడాలి. ఈ వివరాలు నమ్మదగ్గవా* అన్న 

పశ్నకే చోటులేదు. నా మిత్రుని పదవి గురించి ఆలోచించేప్పుడు వార్త 

ముఖ్యమై నదనడంలో సందేహంలేదు. అందువల్ల ఆ వార్తను పాఠకులనుంచి 

దాచడానికి ఎలుకాదు. ఆయన నా నిర్ణయాన్ని ఎలా అనుకున్నారో ఏమో 

తెలియదు; అయితే “పాతికేయులకు తప్పనిసరిగా ఏర్పడే అనుభవాలు 

యివి” అని మ్యాతమే నన్ను నేను సముదాయించుకున్నాను 
ఎంత జ్యాగత్తగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని పచురించడానికి 

తగని వార్తలు, అభిపాయాలు పుతిక విభాగాలలో చోటు చేసుకుంటాయి. 

వాటిని _పచురించే తీరాలి అన్న బాధ్యతనుంచి వ్యతికా సంపాదకుడు 

వెనకాడడానికి వీలులేదు కదా? చాలా విషాదానికి గురిచేసిన ఒకరి అనుభవం 

యిది: 

నేను "'మాతృభూమి' సంపాదకుడిగా వున్నప్పుడు కేరళ (పదేశ కాం[గెన్ 

కమిటీ కార్యదర్శి బాధ్యతనూ వహించి వున్నాను. అయితే మలబార్ 

ఉద్యమం ఫలితంగా వాటిల్లిన అవాంఛనీయ నష్టాలు, కాం(గేన్ కార్యకలాపాలను 
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మళ్లీ (పారంభించి జరపడానికి ఆటంకంగా నిలిచాయి. ఇష్ట(పకారం 

తిరగడానికి, సభలు ఏర్పాటు చేయడానికీ, వసతులు లేవు. అది మ్మాతమే 

కాదు ఉద్యమ కాలంలో సాధారణ (పజలను పట్టుకున్న భయం యింకా 

పూర్తిగా వదలలేదు.” ఈ స్థితిలో రెండవ కేరళ కాంగేన్ మహాసభ 

సమావేశపరచడానికి మేము ఏర్పాటు చేశాము. 1923వ సంవత్సరం మే 

ఆరో తేది పాల్ఘాట్లో మహాసభ  సమావేశమయింది. అప్పుడు 

"మాతృభూమి వెలువడడం (ప్రారంభమై కొన్ని నెలలైంది. ఆ కాలంలో 

కోళిక్కోడ్ వదలి బయటి వూళ్లకు వెళ్లినా నాకు కష్టంగా వుండేది. అయినా 
కాంగెన్ సభ ఏర్పాట్లకోసం నేను తరచుగా పాల్ఘాట్ వెళ్లవలసి వచ్చేది. 

ఆ మవోనభకు క్రీమతి సరోజినీనాయుడు అధ్యక్షత వహించారు. అలీ 
సోదరు తల్లి పిళమ్మ, రాజగోపాలాచారి, దేవదాన్గాంధి మొదలైనవారు 
సభకు వచ్చారు. వాళ్లందరూ ఒలవక్కోట్లీకు సమీపంలోవున్న నా అత్తాళచ్చిర 
గృహంలోనే బస చేశారు. మవోనభ పందిరిని, సమీపంలోవున్న మైదానంలోనే 

వేశాము. సభ ప్రారంభించడానికి మొదటిరోజు - సుదూరంలోవున్న 
పర్వతగ్రేణులను చూస్తూ సరోజినీనాయుడు 'ఎంతటి మనోహరమైన దృశ్యం! 

దీనిని చూసిన వారి హృదయాల్లో కవిత్వం పుట్టకుండా వుంటుందా” అని 

ఆశ్చర్యంతో చెబుతూ పందిరిలోనికి నడిచారు. ఆనాటి ఆమె ఉపన్యానం ఒక 

కవితలాగేవున్నది. కేరళ (పకృతి సౌందర్యాన్ని _పశంసిస్తూ ఆమె తన ఉపన్యాసాన్ని 
పారంభించారు. ఆనాటి స్థితిలో ముఖ్యంగా వున్న సామాజిక సమస్యలను, 

_వత్యేకంగా వివరించిన తర్వాత, భారత దేశంలో వున్న పరిస్థితిని, తనకేవున్న 
(వత్యేక వాక్చాతుర్యంతో ఆమె ఉపన్యసించారు. ఆమె ఆంగ్ల ఉపన్యాసాన్ని 

మలయాళంలోకి అనువాదం చేసినవారు పుత్తెళుత్తురామన్ మీనన్. అతని 

అనువాదశక్తి ద్వారా, శ్రీమతి నాయుడు గారి ఉపన్యాసంలో పొంగి పారలిన 

మాధుర్యాన్ని _శోతలు ఎని ఆనందించగలిగారు. 

భారత స్వాతంత్య ఉద్యమం నడిపిన వాళ్లలో శ్రీమతి నాయుడుకి 

సమున్నతమైన స్థానంవుంది. ఉత్సాహం కలిగించే ఆమె వాగ్తాటి మ్మాతమే 

అందుకు కారణం కాదు. అచంచలమై 9 దేశభక్తి, మధురంగా వ్యవహరించే 

స్వభావం, సమస్యలను వక్తపాతరపా కంగా అవగాహనచేసుకునే తీరు, 

సరోజినీ నాయుడును భారతీయ (పజలు పశంసించే ఒక నాయకురాలిగా 

చేశాయి. ఎటువంటి క్షిష్టసమయాల్లోనూ, సరోజినీ నిరుత్సాహం చెందిందిలేదు. 
మహాత్మాగాంధీ సబర్మతీ జైలులో వున్నప్పుడు నేను సరోజినీనాయుడుతో 

కలిసి ఆయన్ను చూడడానికి వెళ్తాను. జైలులో వధాన ద్వారం తలువులో 

వున్నచిన్న మార్గాన్నే వాళ్లు తెరిచారు. సాధారణంగా అనుమతి తీసుకుని 
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వెళ్లడానికి వాళ్లు పోయే మార్గం అదే! ఇందులో (స్తీలెలా వెళ్లడానికి సాధ్యం 

అవుతోంది? తలుపు అంతా తెరవండి అని శ్రీమతి నాయుడు ఆజ్ఞాపించారు. 

జైలు నిబంధనలను అప్పటికి-మరచి తలుపులు వెంటనే తెరిచారు, మేము 
లోపలికి వెళ్తాము. 

నమన్కరించతగ్గ వయోవృద్దురాలు పీళమ్మరాక, ఆ మహాసభ విజయానికి 

మరొక కారణమయింది. నడవడానికి కూడ వీలులేని పరిస్థితి అయినప్పటికి, 

చాలాదూరం (పయాణం చేసి, సభలలో పాల్గొని స్వతం్యత్య ఉద్యమానికి బలం 

సమకూర్చిన ఆమె సెవానిరతి అనుపమానమైనది. 

జాతీయ మహాసభ పూర్తి కాగానే అక్కడ ఒక సాహితీ సభకూడ జరిగింది. 

దానికి సర్దార్ కె.ఎం. ఫణిక్కర్ అధ్యక్షత వపాంచారు. 

ఆఖరి అంశంగా మహాసభ పందిరిలో వివిధ జాతులవాళ్లు కలుసుకునే 

ఒక సహపంక్తి భోజనం ఎర్పాటు చేశాము. నాయర్, వేడువన్, (బాహ్మయుడు, 

కూలీచేసేవాడు అందరూ అందులో పాల్గొన్నారు. ఈ సహపంక్తిభోజనాలు తర్వాత 
కొందరికి మనసుకు కష్టం కలిగించింది. ఉన్నతజాతికి చెందిన కొందరు 

సంపదాయ వాదులను తృప్తివరచడానికి (పాయశక్సిత్తం చేయవలనివచ్చింది. 

ఈ సంఘటన మరో ఉద్యమానికి బీజంవేస్తుందేమోనని కూడా భయపడ్డాము. 

ఏ విధంగా నైనా పాల్ఘాట్ మహాసభ అస్పృశ్యతా నివారణ (పయత్నంలో ఒక 
నూతనోత్సాహాన్ని కలిగించడానికి దారి చూపింది. 
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కేరళలో కాంగెన్ ఉద్యమానికి రెండవసారిగా ఒక నూతనోత్తేజం కల్పించాలని 

ఆలోచిస్తున్నప్పు డు ఒక రోజు “దేశాభిమాని సంపాదకులు క్రీ ట్.క౩. మాధవన్ 

నన్ను చూడడానికి కోళిక్కోడ్ వచ్చారు. ఆయన మహత్తర సాంఘిక సేవలు, 

నిర్వహణా దక్షత సర్వజనవిదితమే. చిరకాలం స్వార్ధరపాతమైన సేవచేసి, 

సమాజంలో ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని పొందిన వారాయన. 'భృ్యదాధిపర్ అనే 

చాలామంది ఆయన్ని పిలిచేవారు. రచనల్లోను, మాటల్లోనూ ఒక విశిష్టమైన 

శెలిని అనుసరించిన దెట్ట ఆయన. (పమపూరితంగానూ, హాస్యయుక్తంగానూ, 

ఆయన మాట్లాడేతీరు, ఆయన విరోధుల్ని కూడా ఆకర్షించి ఆనందంలో 

ముంచేత్తేవ. దగ్గుతో అప్పు డప్పు డు ఆయన బాధపడుతున్నప్పటికీ, ఆయన 

_శమపడే విధానంలో ఎలాంటి మార్పూ వుండేదికాదు. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంతో 

వుండే మాధవన్ ఇతరులతో సైతం ఆ ఉత్సావోన్ని కలిగించేవారు. మాధవన్ 
వలె మనస్ఫూర్తిగా స్నేహితులతో కలసిమెలసి వుండి, సహకరించేవారు ఏ 

కొద్దిమందో వుంటారు. ఎదుటివారి వాదనలు మననులో బాగా ఆకళింపు 

చేసుకొని, ధార్మిక దృష్టితో విమర్శించడం ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన ఏద్య. 

ఆయన సంపూర్ణదృష్టి దళిత వర్గాల పునరుజ్జీవనం మీదే కేందీకరించబడి 

వుండడం వల్ల జాతీయరంగంలో పూర్తిగా పాల్గొన లేక పోయారు. అస్పృశ్యతా 

నివారణను కారగసు ఒక ముఖ్య పధకంగా రూపొందించిన సమయంలో 

ఆయన మునుపటి కన్న ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరచడం (పారంభించారు. 
నిమ్నజాతుల వారు అనుభవించే అవమానాలు, వాళ్ల దుస్థితి నివారించిన 

తర్వాతే స్వాతం(త్యం కోసరం పాటుపడాలని ఆయన వాదించలేదు. కాని, రెండు 

రంగాలలోనూ కలిసి కట్టుగా పోరాడాలన్నది ఆయన అభిపాయం. శ్రీ 

నారాయణ గురుస్వామిని ఆయన ఆత్మగురువుగా భావించి, స్వామివారి 

లక్ష్యాలకు, ఉపదేశాలకు కార్యరూపం ఇవ్వడానికి నిర్విరామంగా కృషిచేశారు. 

“ముట్టుకో తగని వాళ్లు, తాకకూడని వాళ్లు, 

చూపులకి తగిలినా తప్పు చేసిన వాళ్లు 

కలిసి భోజనం చేయడానికి అసలు తగని వారు” 
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అని మవోకవి ఆసాన్ వివరించిన అర్థాలను ఈనాట వారు అర్థం 

చేసుకోలేదు. ఆ రోజుల్లో ఆ దురాచారాలను సమూలంగా నిర్మూలన 

చెయ్యడానికి (పయత్నించిన భదాధిపర్ మాధవన్ ఒక సాంఘిక 
యుద్ధవీరుడుగా వెలిగారు. 

అస్పృశ్యతా నివారణ విషయంలో కాంగెన్ తీవంగా ఆలోచించడానికి 

ప్రారంభించిన కాలఘట్టం అది. ఆ రోజుల్లో అందుకు కార్యాచరణ ఎలా 

వుండాలి? అన్న విషయం గురించే చర్చలు జరిపాము. లక్యంలోనూ, 

స్వభావంలోనూ, సిద్దాంతరీత్యానూ, నాకు తగిన, నన్ను పోలిన మితుడని 

మాధవన్ని చూడగానే ఇట్టే (గహించాను. ఆ తరువాత మేము వఐవిధ 

ఉద్యమాలలో కలిసి పోరాడాము. వివిధ సమావేశాలో మమ్మల్ని ఒకటిగా 

చూడవచ్చు. కలిసి ఆలోచించేవాళ్లం. ఆ రోజుల్లో _పారంభమైన స్నేహం 

అచిరకారలం లోనే _పేమగా (వేళ్లూని అభివృద్ధి చెందింది. 

దాదాపు ఒక గంట సేపు మేము కాంగెన్ కార్యాలయంలో కూర్చుని 

మాట్తాడాము. తర్వాత మాధవన్ నా వద్ద సెలవు తీసుకున్నారు. తర్వాత 

మేము 1923వ సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలలో కాకినాడ కాంగెగ్ మవోసభకు 

వేళినప్పు డుకలుసుకున్నాము. 

మాధవన్, సర్దార్ ౩.ఎమ్. ఫణిక్కర్, నేను కలిసే మాసు నుంచి 

కాకినాడకు బయలుదేరాము. ఆ రోజులలో ఫణిక్కర్ “స్వరాజ్య” 

సంపాదకులుగా వుండేవారు. ఫణిక్కర్ ఉత్సాహ భరితమైన మాటలు, 

మాధవన్ వోస్యరసపు జల్లులు మాకు (వపయాణబడలిక తెలియకుండా 

చేశాయి. కాకినాడలో, నాతో పాటు కేరళనుంచి వచ్చిన వారి వఏడిదిలోనే 

మాధవన్ కూడా బసబేశారు. చాలా చలిగా వున్న ఆ కాలంలో పాతఃకాలాన్నే 

మేలుకొని “భారతదేశంలో అస్పృశ్యుల కోసరం అఖిలభారత కాం(గెన్ కమిటీకి 

విన్నపం. అన్న ఉపన్యాసం (వాసి ముగించారు. ఆ సంవత్సరం కాంగెన్ 

అధ్యక్షులు మౌలానా మహమ్మద్ అలీ ఆ విన్నప వష[తాన్ని అచ్చొత్తించి, 

అధ్యక్షునికి, అఖిలభారత కాంగెన్ కమిటీ సభ్యులకు, పతికా పతినిధులకు 

ఆయన పంచిపెట్టారు. దాంతోపాటు అధ్యక్షునికి అందులోని విషయం గురించి 

వివరంగా తెలియజేశారు. ఆయన (పయత్నాల ఫలితంగా అస్పుశ్యతా నివారణ 

కార్య(కమాన్ని తీవతరం చేసి అందుకోసరం పధకాలను రూపొందించడానికి, 

ఆనతిని పదేశ్ కార్యగెన్ కమిటీలకు జారీ చేయడానికి మవోనభలో 

పయత్నాలు జరిగాయి. 

అధ్యక్షులు మౌలానా మహమ్మదాలీ, మాధవన్ చెప్పినదల్లా (శద్దగా 
వినడంవల్ల - అస్పృశ్యతా నివారణ కోనరం ఆ సంవత్సరం తీర్మానం 
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నెరవేర్చడం కష్టంగా కనిపించలేదు. మౌలానా మహమ్ముదాలీ, మౌలానా 

పౌకత్అలీ ఆ రోజుల్లో కాంగెన్ మూల స్థంభాలలో (పముఖులుగా వుండేవారు. 

వాళ్లు గాంధీగారి సన్నిహిత మతులు. ఖిలాఫత్ ఉద్యమమే వాళ్లను కాం(ెన్ 

వెపు ఆకర్షించింది. 

కాకినాడ కాంగెన్ సమావేశం తర్వాత మాధవన్కు కాం(గెస్ మీద ఎంతో 

నమ్మకం కుదిరింది. అందులో చేరారు. కాకినాడ నుంచి తిరిగి రాగానే కాంగెన్, 

తీర్మానాలకు కార్యరూపం ఇవ్వడానికి మేము కార్యరంగంలోకి దిగాము. 

1924వ సంవత్సరం జనవరి 24వ తేదీ ఎర్నాకుళంలో సమావేశమైన 

(వదేశ్ కార్యగెన్ కమిటీ సభలో, అస్పృశ్యతా నివారణకు ఒక (పముఖ 

సమస్యగా భావించి దానికి కావలసిన కార్యాచరణ పధకాలను 

రూపొందించడానికి ఒక (పత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. కాంగెస్ 

కార్య(కమాలను (పజలకు వవరించడం కోసరం కేరళలో పలుపాంతాలలో 

పర్యట.: జరపడానికని మరో కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశాము. ఈ రెండవ 

మిటిలో, ఎ.కె. పిళ్లై, హసన్ కోయముల్లా, కారూర్ నీలకంఠ నంబ్య్మూడి పాద్, 

బాధ్యతలు స్వీకరించాము. పర్యటన కార్యక్రమం ఎ.కె. పిజ్తై 
రూపొందించారు. ఆయన నేను కలిసే అన్ని _పదేశాలకూ వెళాము. ఒక కొన 

నుంచి మరో కొసకి పయాణం చేసి అన్ని నగరాలు, (గ్రామాలు పర్యటించి, 

లెక్కలేనన్ని బహిరంగ సభల్లో ఉపన్యసించాము. ఆనాటి జ్ఞాపకాలే ఎంతో 

ఉత్సాహాన్ని కలిగించేవి. రోజూ వివిధ ప్రాంతాలలో మా బహిరంగ సభలు 

ఎర్వాటు చావారు? అన్ని చోట్లా మాకు లభించిన ఉత్సాహపూరితమైన 

క 
నో 

గె 

ఆదరణ చూసి మేమెంతో ఆనందించాము. జాతి, మత బేధాలు మరచి 

పజలు బహిరంగ సభల్లో తండోపతండాలుగా గుమికూడేవారు. ఇరవెనాలుగు 

రోజులు కొనసాగిన ఆ పర్యటనలో కొన్ని రసవత్తరమైన అనుభవాలు 

పర్చాడ్డాయి. జాతీయోద్యమం పట్ల _పజలకు గల ఆసక్తిని వాటి ద్వారా 
వ. 

గా 

పత్యక్షంగా తెలుసుకోగలిగాము. 

ఒక రోజు రాతి సభ ముగించుకుని మాకు ఏర్పాటు చేసిన బసకు 

వచ్చిచేరాము. కొంతసేపయ్యాక, మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన వారిలో ఒకరు నాకు 

ఒక గ్లాసు పాలు, పళ్లు తెచ్చి ఇచ్చారు. వాటిని తీసుకున్నాక నెను అక్కడికి 

వచ్చిన మి(తులతో మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత స్నానం న. రాతి భోజనం 

సరం ఎదురుచూస్తున్నాను. పదిగంటలు అయింది. భోజనం గురించి 

అజపజాలేదు. నాకు బాగా ఆకలి వేసింది. ఎలాగైనా సరే భోజనం గురించి 

అడగాలనుకున్నాను. “భోజనానికి ఇంకా చాలాసేపు పడుతుందా” అని నేను 
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అక్కడ బస ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తిని అడిగినపుడు ఆయన ఆశ్చర్యంతో 

చూశాడు. ఆయన ఆశ్చర్యానికి కారణం నేను (గహించలేకపోయాను. 

'రా[తులలో పాలు-పళ్లు మ్మాతమే తీసుకుంటారని మేము అనుకున్నాము” 

అని అతని తరపున మరొకరు నాకు జవాబు చెప్పారు. 

"పాలు-వళ్లు తీసుకుంటాను. అయినా అవి భోజనం తర్వాత అని నేను 

అన్నప్పుడు వాళ్లు నవ్వారు. తర్వాత హడావుడిన వెళి భోజనం వండి 

తీసుకొచ్చారు. 

అందరిలాగే మేమూ ఆ సమయంలో భోజనం చెయ్యమని వాళ్లు 

భావించారు! ఆనాటి సహాయ నిరాకరణోద్యపు కార్యకర్తలు భోజనం, దుస్తులు 

అలవాట్లలో కొన్ని నిర్దిష్ట సిద్దాంతాలను ఆచరించేవారు. 
మామూలుగా దుస్తులు ధరించి, భోజనం చేసి మిగతా వారితో కలిసిమెలిసి 

మాట్లాడడం సహాయ నిరాకరణోద్యమానికి చెందిన త్యాగుల లక్షణం కాదని 

కొందరు అనుకునేవారు. ఆ విశ్వాసం పర్యవసానమే నాకు కలిగిన అనుభవం. 

పర్యటన కార్యకమం (పకారం, 1924వ సం'' ఫిబవరి 28వ తేదీ మేము 

వెక్కం చేరుకున్నాము. అప్పు డే వెక్కం ఆలయసమీపంలో వున్న వీధులలో 

' కూడా నిమ్మజాతి (పజలు నడవడానికి కూడా హక్కు కలిగివుండలేదన్న నిజం 

తెలిసింది. ఆ రోజు సాయంతం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఈ 

ఘోరాన్ని ఖండించి ఉపన్యసించాను. వఐదేకియులు మనపట్ల న్యాయంగా 

నడుచుకోవడం లేదన్న విషయం గురించి తప్పు పస్తే మనం, మన దేశ్వపజల 

పట్ల న్యాయంగా నడచుకోకపోవడం, సమంజసమేనా” అంటరానివారు అని 

మనం చూపె ఈ దుర్నితిని నిర్మూలించ వలసిన బాధ్యత మనకు 'లేదాళో అని 

_(పశ్నించినప్పు డు కరతాళధ్వనులు మిన్నుముట్టాయి. 

చప్పట్లు కొట్టడం కష్టంకాదు. కార్యాచరణలో దెగేప్పు డే ఇబ్బందులు 

ఎదురవుతాయి. నిమ్నజాతుల వారితో కలిసి ఈ ఆలయం ముందున్నా 

బాటపై ఒక ఊరేగింపు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే, ఇక్కడ గుమికూడివున్న 

వారిలో ఎంతమంది అందులో పాల్గానగలరు? అని నేను పక్నించనవ్పు డు 

“అందరమూ!....అందరమూ!....".అని వారు ముక్త కంఠంతో అరిచారు. 

“అలా అయితే రేపే మనం ఊరేగింపు ఏర్పాటు చేద్దాం!" అని నేను చెప్పిన 

తర్వాత అయిదు నిముషాల వరకూ కరతాళధ్వనులు (మోగుతూనేవున్నాయి. 

ఆవేళ వజలు అమితోత్సాహంతో సభనుంచి వెళ్లారు. 

సభ ముగిసిన తర్వాత నేను బసకు తిరిగి రాగానే అక్కడికి మేజిస్టేటు, 

'తహాసీల్లారు, పోలిసు అధికారి, ఊరిపెద్దలూ అందరూ వచ్చారు. నేను 

సభలో తెలయజేసినట్లు మర్నాడే - నిమ్నజాతులవారితో పాటు ఆలయం 
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ముందు ఊరేగింపుగా వెళితే పెద్ద అలజడి, రక్తపాతం జరగవచ్చునీ, అప్పటికి 

దీనిని ఆవి, దానికి అనువైన సమయం ఆసన్నం కావడానికి అవసరమైన 

పచారం చేయడం శేయస్కరమనీ, చాలామంది అభ్మిపాయం వెలిబుచ్చారు. 

నేను కూడా ఈ కార్యకమంలో భాగస్వాములుగా వున్న మితులతో ఆలోచించిన 

తర్వాత, అది సరైన ఆలోచనే అనిపించింది. అందువల్ల మర్నాడు ఊరేగింపు 

లేదని నిర్ణయించాము. ఒక నెల తర్వాత ఊరేగింపు జరిగేట్టు వాయిదావేసి 

కోళిక్కోడ్ బయలుదేరాము. 

మ 

కోరే (పచారం కోసరం చాలా శద్ధగా వనిచేశాము. _ దీని కోసరం 

పల్నుపాంతాలకు వక్తలను పంపాము. సరళమైన భాషలో ఆ 

అచ్చువేసి పంచాము. నాయకులను కలుసుకుని వరిసితి ఎవ 

పతికల ఆదరణ కావలసి వచ్చింది. చాలారోజులు (పచా 

కూడా దేవస్థానం నిర్వహణాధికారి, ఎలాంటి ఉదారతనూ చూపడానికి 

అంగీకరించలేదు. స్వతంతంగా అన్నిజాతులవారూ  నడవగలిగిన 

సమస్యాపరిష్కారానికి సత్యాగహం ఒక్కకు సరైన మార్గమని నిర్ణయించాము. 

అందువల్ల సత్యాగహం జరపాలని తీర్మానించాము. 

దానిని పారంభించడానికి ముందు, మహాత్మాగాంధీకి చెక్కం పరిస్థితి 

గురించి, మమ్ముల్ని సత్యాగహం చెయ్యడానికి పురికొల్పిన వాతావరణం 

గురించి ఒక ఉత్తరం (వాసి, అందుకు ఆయన ఆశీస్సులు కూడా కోరాము. 

అందుకు ఆయన వాసిన ఉత్తరం :- 

అంధేరి, 

19-3-24 

[పియమైన కేశవమీనన్, 
మీ ఉత్తరం అందింది. మీరు చెప్పే మ్మీపాంత _పజలస్థితి భారతదేశంలో 

మిగతా ప్రాంతాల స్టితికన్నా కోచనీయమై నదన్న విషయం నాకు, తెలుసు. 

మీరు చెప్పే విధంగా వాళ్లు 'అంటరానివారు' మామే కాదు; కొన్ని వీధులలో 

నడవకూడదన్న స్థితి ఎంతటి రయనీయమైనది! మనకింకా స్వరాజ్యం 
అభించలేదంటే అందుకు ఆశ్యర్యం లేదు. మనదేశంలో నిమ్నవర్గాలు 

మామూలుగా వీధులలో నడిచే హక్కు పొందితీరాలి. హద్దులు నిర్దేకించబడిన 

విధులలో కేరళ కాంగెన్ కమిటీవారు, వెనుకబడిన (పజలతో కలిని ఒక 

ఊరేగింపు జరపాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇది ఒక విధమైన సత్యాగహం. ఈ 

విషయం పట్ల (పత్యేక (శద్ధ కనబరచాలని మీకు వేరే చెప్పనక్కరలేదు. మన 

పజలే మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించినప్పటికీ మీరు జరిపేతీరాలి. మీరు దెబ్బలు 
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తినవలసివచ్చినా భరించి, (పశాంతంగా, మీ కార్య(కమాన్ని నిర్వర్తించండి. ఈ 

సత్యాగహంలో పాలుపంచుకునే అందరికీ ఈ అభిపాయాన్ని నొక్కిచెప్పి 

వారందరూ ఆత్మ విశ్వాసంతో ఇందులో పాల్లొనేటట్లు చూడండి. ఒకసారికి 

కొందరే వెళ్లినా చాలు. అయినా అందరూ శాంతంగా, వినయంగా 

నడుచుకునేవారుగా వుండాలి. మరో ముఖ్యమైన విషయం జ్రాపకం 

వుంచుకోవాలి. ఈ నిబంధనలను, పాల్లొనేవారెవరైనా తిరస్కరించినట్లయితే 

ఊరేగింపును ఆపడానికి వెనుకంజవేయకూడదు. ఇలాంటి సంస్కారానికి 

విరుద్ధంగా వున్నవారిని మన సన్నిహితులుగా చేసుకునే స్థితిలో మనంలేము. 

అందువల్ల జా(గత్తగా వ్యవహరించడం చాలా అవసరం. ఈ కార్య(కమం అంత 

సులభమైనది కాదు. ఇక్కడ నేను జబ్బుతో బాధపడుతూ మీకు ఉపదేశాలు 

వాయడం తేలికే. అయినా మీరు [వత్యేకంగా జాగత్త వహించ వలసిన 

విషయాలను గుర్తుచేసి, మీ (పయత్నాలకు సంపూర్ణ విజయం 

సమకూరగలదని ఆశీస్సులు అందబేసి సెలవు తీసుకోవడం మంచిదని 

భావిస్తున్నాను. 

ఎం.కె. గాంధి. 

1924వ సం!' మార్చి 3౦వ తేదీన మేము నత్యాగహం [పారంభించడానికి 

తీర్మానించి, అందుకు నాలుగు రోజులముందే వైెక్కం బయలుదేరివచ్చాము. 

సత్యాగవోనికి మద్దతు ఇవ్వడానికి చాలామంది మితులు, సభ్యులు, 

అక్కడికి వచ్చారు. వారితో జరిపిన సమాలోచనలు, ఉపన్యాసాలు, ఆ 

ఉత్సాహకరమైన ఏర్పాట్లు, ఒక ఉత్సవం జరుగుతున్నట్లుగా అనిపించాయి. 

మందత్తు పద్మనాభ విళ్లై, నంగణాబ్బేరి, పరమేశ్వరన్ పిత్త. ఎం.ఆర్, 
నాయర్, సి.వి. గుజ్జరామన్, ఆలమ్ముట్టిల్ సాన్నార్ మొదలైన 

నాయకులందరూ వచ్చారు. నిధి సేకరణకు, వస్తువులు సేకరించాడానికి, 
ప్రచారం చేయడానికి, (పజలను ఆవ్వానించడానికి, పతినిధులను 
నిర్ణయించడానికి, విడివిడిగా శాఖలు ఏర్పరచాము. నాయకులను క్రాదుచేసి 
నప్పటికీ సత్యాగవాం పథకం ఆగిపోకుండా కొనసాగడానికి ముందు జాగత్తలో 
ఏర్పాట్లు చేశాము. 

ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ రాతి పడుకోబోయేటప్పటికి బాగా రా!తయింది. 

అర్థరా(తి వేళ నన్ను కొందరు తట్టిలేపారు. వాళ్లు నాతో కొన్ని ముఖ్యమైన 
సంగతులు చెప్పడానికి, చర్చించడానికీ వచ్చినట్లు చెప్పారు. సంఘంలో 

(పముఖులు వాళ్లు. తీర్మానించిన (వపకారం మర్నాడు ఉదయం నత్యాగహం 

పారంభించినట్లయితే ఎన్నో చిక్కులు ఎదురవుతాయనీ సత్యాగహం 

పర్యవసానంగా అస్పృశ్య నివారణోద్యమం వెనుకంజవేయవచ్చనీ, అందువల్ల 
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మర్నాడు ఉదయం దానిని (పారంభించడం వివేకంవంతమైన చర్యకాదని, వెక్కం 

రహదారికి సంబంధించినంతవరకు అధికారులు తీవంగానే ఆలోచిస్తున్నట్లు 

తెలియజేశారు. ఈ మాటలు నాకు దెగ్భాంతి కలిగించాయి. 

ఆ రోజువరకు నాతోకలిసి, నాకు సమమైన ఉత్సాహంతో సత్యాగహ 

లక్ష్యసాధనకు పాలుపంచుకున్న కొందరు మి(తులు వారి మధ్య కనిపించారు. 

ఉన్నట్టుండి వచ్చిన ఈ మార్పుకు కారణం ఏమిటన్నది అంతుబట్టలేదు. 

వారు చెప్పినదంతా వన్నాను. మర్నాడు ఉదయం సత్యాగహం 

పాొరంభించలేదంకే అవకాశం చేయిజారిపోయినట్లు అవుతుందే? అలా వదిలి 

చేయడానికి కారణాలు ఏమిలేవే? అందువల్ల ఉత్సాహం విడువకుండా 

మ వానకి నమక రిందాలిని వారికి మనవి లే శాన; 

ండరమూ కలిసి సమ్మగంగా ఆలోచించిన కార్యకమంలో 

ఆడుగు యు ఇప్పు డు దానిని మార్చడం సరైనదేనా? జయమో, 

[న్ ఆన్ లో Er 

అకట ంరు మా. అనుకున్న టు రెపు సత్యాగహం (పొరంభిద్దాం' అని వారితో 

చెబ్బ మళ్లీ నిడకు ఉపకమించాను. 

వ తేది తెల్లవారింది. సత్య్మాగహ ఉద్యమంలో వున్న వారంతా 

బొట్టు పెట్టుకుని, ఆలయ eats Mere 

ఎ 

క్తి గోవింద ఫణిక్కర్ అన్న ఒక నాయర్. ఉదయం ఎడు 

గంటలకు, మా బసనుంచి ఇద్దరిద్దరుగా ముందుకు నడిచాము. మేము బస 

చేసిన చోటు నుంచి గుడికి దాదాపు ఒక మైలు దూరం ఉంటుంది. ఎలాంటి 

సంచలనమూ లేకుండా _పశాంతంగా నడిచి వెళాము. గుడికి నూరు గజాల 

దూరంలో వీధిలో నాటబడిన ఒక వపలకమీద “అంటరాని జాతివారు దీనిని 

డాటి _పవేశంచకూడదు' అని వాసివుంది. ఆ (పకటన బల్లకు యాఖై గజాల 

దూరానికి వెళ్లాక అందరం అక్కడే ఆగాము. సత్యాగహాోనికి సిద్దంగా ముగ్గురు 

మాతం ముందుకు నడిచారు. (పజలు ఆవేదనతో, ఉద్వేగంతో నిలబడి 

పున్నారు. పోలీసులు అటూఇటూ తిరుగుతూ జనాన్ని ఒక పక్కకు 

సలజడుతున్నారు. ముగ్గురు సత్యాగహులు _పకటన బల్లవద్దకు వెళ్లారు. 

అక్కడ పోలిసువారు ఎడెనిమిది మంది వరుసగా నిలబడి వున్నారు. 

సత్యాగపులు అక్కడే నిలబడ్డారు. 

మీరు ఒక్కొక్కరు ఏ బాతివాళ్లు అని ఒక పోలీసు అధికారి అడిగారు. 

"నేను వులెయన్' 

* “నిను ఈళవన్' 
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ఇమ నాయర్ 

అని వారు బదులు పలికారు. 

'నాయర్ దాటి వెళ్లవచ్చు. మిగతా ఇద్దరూ దీనిని దాటి అడుగు 

పెట్టకూడదు అని ఆజ్టాపించాడు ఆ అధికారి. 

“మిగతా ఇద్దరినీ నాతో తీసుకువెళ్లడానికి నేను వచ్చాను. వారితో కలిసి 

ముందుకు నడుసాను' అని గోవింద ఫణిక్కర్ జవాబిచ్చాడు. పోలీసులు 

అడ్డుపడ్డారు. సత్యాగహులు ముగ్గురూ పోలీసు వారి ముందు నిలబడ్డారు. 

ంత సమయం గడిచింది. “ఒకటి మమ్మల్ని ఈ దారిలో వెళ్లనివ్వండి లేరా ' 

ఇదు చెయ్యండి. ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకటి జరగాలి. అంతవరకూ మేము 

రిగి వెళ్లం' అని సత్యాగహులు అక్కడే నిలబడ్డారు. 

యో 

డ్రై ౧ 

జిల్లా మెజ్నిస్టెటు, పోలిసు అధికారులు ఆలోచించారు. నత్యాగహుల్ని 

ఇదు చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించారు. వారిని ఖైదుబేసి తీసుకువెళ్లిన తర్వాత 

మేమందరమూ మా శిబిరానికి చేరాము. మొదటి రోజు సత్యాగహం ఆ 

sae eigen 

మర్నాడు మేజ్య్మిస్టేటు వారిమీద విచారణ సాగించి ఒక్కొక్కరికి ఆరునెలలు 

జైలు శిక్ష విధించారు. ఆరోజు కూడా వరో ముగ్గురు సత్యాగహం జరిపారు. 

వారిని కూడా జలుకు తీసుకళారు. 

ఈ రెండు రోజుల్లో అవాంఛనీయమైన సంఘటన లేవీ జరగలేదు. 

సత్య(పాం * శాంతియుతంగా జరిగినందుకు సంతోషించాము. అయినా 

కొందరు అగజాతి హిందువులకు ఈ పద్దతి ఆశ్చర్యాన్ని కలుగచేసింది. 

వదంతులు వ్యాపించాయి. “దేవా పయంలళోక కొందరు అంటరానివారు 

పఐశిస్తున్నారు. ఉద్యమానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అన్నట్లు 

పదంతులు బయలుదేరాయి. వీటితో పాటుగా నాకు కొన్ని ఉత్తరాలూ 

ఎయి. కొందరు మితులు సత్యాగవాోన్ని రెండు రోజులు ఆపి, అ్యగవర్దాల 

రిని సంపదించి, వారి ఆదరణ పొందడానికి తఈరిగి _పయత్నించాలని 

అభిపాయపవపడ్డారు. ననూ అందుకు సమ్మతించి రెండు రోజులు నత్యాగవోన్ని 

"ను. ఈ సందర్భంలో మహాత్మాగాంధీ మరొక ఉత్తరాన్ని వాశారు. ఆ 

అంధేరి, ఏపిల్ 1. 

ప్రియమైన కేశవమీనన్, 

మీ సత్యాగహాం గురించి కొన్ని విషయాలు నాతో చెప్పడానికి శ్రీ శివరామ 

అయ్యర్, శ్రి వాంజీశ్వర అయ్యర్ ఇక్కడికి వచ్చారు. వివాదాస్పదమైన 

విధులు ఆలయానికి చెందినవనీ, దేవాలయ ధర్మకర్తల అజమాయిషికి 
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లోబడివున్నవనీ, వారికి ఆ వీధులలో (పజల రాకపోకలను నిర్ణయించే 

సంపూర్ణ అధికారం వుందనీ వారు నాకు తెలియజేశారు. ఆ విధులు 

(బాహ్మణులు మ్మాతమే ఉపయోగించడానికి హక్కున్న (పత్యేకమైన సొత్తా? 

లేదా (బాహ్మణేతరులు కూడా ఆ వీధులలో నడువవచ్చా? అని నేను వారిని 

అడిగాను. అందుకు వారు ఆ మార్గంలో (బాహ్మణేతరులు కూడా 

నడువవచ్చని తెలియజేశారు. ఒక (బాహ్మణేతరుడికి అక్కడ నడవడానికి 

హక్కువున్నప్పు డు నిమ్నజాతికి చెందినవారికీ ఆ హక్కు ఇవ్వాలని వారిని 

కోరాను. అందుకు వారు అంగీకరించలేదు. అయినప్పటికీ దేవాలయం విధుల; 

గురించి బాధ్యత, హక్కులు గల ధర్మకర్తలతోనూ, ఇతర (బాహ్మణిలతోనూ 

సంపదించి. వివరించడానికి కొన్ని రోజులు పడుతుందని వారు 

తెలియజేస్తున్నారు. 

రెండు నెలలో అక్కడికి ములవ్యాజీ వస్తారని తెలుస్తోంది. దళిత జాతి 

వర్గాల (పతినిధిగా మీరూ, ఆలయ హక్కుదారు మాలవ్యాజిని మధ్యవర్తిగా 

వుంచుకుని కలిసి మాట్లొడి ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆయన తీర్పును ఒక 

నిర్ధతకాలంలో వెలువరించడానికి, బాహ్మణులు అందుకు 

ఒప్పు కున్నట్లయితే “ఈ చర్యకు మధ్యవర్తి ద్వారా మాట్లాడి 
పరిష్కరించుకోవడానికి తీర్మానించడంవల్ల, సత్యాగహం  _పస్తుతానికి 

నిలిపివేయబడుతున్నది' అని (పకటించి సత్యాగవోన్ని నిలిపివుంచమని నేను 

సలహా యిస్త్తున్నాను. 

పైన చెప్పిన ఇద్దరు సోదరులూ, నాతో చెప్పిన కొన్ని ముఖ్యమైన 
సంగతులు నిజమైన వన్న నమ్మకంతోనే నేను మీకీ సలవో ఇస్తున్నాను. ఈ 

సంస్కరణకు సంబంధించిన (పయత్నాలను విజయవంతం చేయడంలో 

వారుకూడా మనలాగే ఉత్సాహంతో వున్నట్టు చెపుతున్నారు. అదే నిజం 

అయితే మసం వారిని కూడా మన లక్ష్యాలను ఆదరించేవారన్న అభ్మిపాయంతో 

వారిని మనతో కలుపుకోవడానికి స్నెహం, సాన్నిహిత్యం చూపాలి. 

ఎల్లప్పు డూ మి విశ్వసనీయమైన 

తుం oreo 

ఈ ఉత్తరాన్ని ఆయన ఏపిల్ ఒకటో తేదీన పంపినప్పటికి నాలుగో తేదీన 

ఈ ఉత్తరం వివరాలు నేను 'హిందూ' పతిక చూసే తెలుసుకున్నాను. 
విషయం ముఖ్యమైనది కావడంతో ఉత్తరం నా చేతికి అందకముందే నేను 

మహాత్మాజీకి ఇలా ఒక ఉత్తరం వాసి పంపాను. 
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వెక్కం, 

6-4-'24 
ప్రియమైన మవాత్మాజీ, 
సత్యాగహాన్ని వస్తుతానికి నిలిపివేయడం గురించి మీరు నాకు వంపిన 

ఉత్తరం వివరాలు నాలుగోతేదీ 'హిందూ' లో చదివి తెలుసు కున్నాను. ఈ 

ఉత్తరం ఇంకా నా చేతికి అందలేదు. అది వైక్కంకు వస్తూవుంటుంది. ఇక్కడ 

వున్న యదార్థపరిస్థితులు మీకు వివరంగా చెప్పడానికి ఆ ఉత్తరం అందేవరకూ 
వేచివుండాలని లేదు. 

మవాత్మాజీ...మీ ఉత్తరంలో తెలియజేసిన (శీ శివరామ కృష్ణ అయ్యర్, 
శ్రీ వాంజిశ్వర అయ్యర్ నాకు [(వత్యక్షంగా తెలియదు. వారు అక్కడ 

తెలియజేసిన విషయాలు సరైనవని అనిపించడంలేదు. వెక్కం దేవాలయంగాని, 
వివాదాస్పదమైన వీధులు గాని, లేక పస్తుతం ఒక (పత్యేకమైన వ్యక్తి ఆస్తి గానో 

లేక ధర్మకర్తల సాత్తుగానో లేదు. ఆలం తిరువిదంకూర్ రాజు పాలనకు 

లోబడినది. దాని నిర్వహణా బాధ్యతల చూసుకునే వారు రాజుగారికీ, 

క _పభుత్వానికీ సంబంధించిన అధికారులు. _పభుత్వమూ, (పజలూ చెల్లిం 

పన్నుల పైకం నుంచే ఆలయానికి వెళ్ల వీధులను, బాటల; 

నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దారులలో (బాహ్మణులు మిగతా అదే వ 

హిందువులు మాతవే అక్కడ నడిచే హక్కు కలిగి వుండడం 

కైస్తవులు, మహమ్మదీయులు ఇష్టపకారం రాకపోకలు సాగించవచ్చు. 

తీయార్, పులెయార్ లాంటి దళిత జాతి (పజలకు మాతమే ఆ దారులలో 

నడిచే హక్కులేదు. చట్ట(పకారం (బాహ్మణులకు, (బాహ్మణేతరులకు 

వున్నట్టుగానే, నిమ్నజాతులకు కూడా అక్కడ నడిచే హక్కువుంది. ఈ 

పరిస్థితిలో సత్యాగహాన్ని ఆపకుండా కొనసాగించడానికి మీరు మాకు సలహా 

మగ ఇ [ 
3 

O 
అ) 

లేడు. 

యివ్వగలరని ధృఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. 

మాలవ్యాజీ మధ్యవర్తిత్వ సంభాషణల గురించి తప్పకుండా చెప్పాలని మీరు 

ఆకించడానికి నేను ఇదే చెబుతాను. ఆలయం (బాహ్మణధర్మకర్తల సాంత 

ఆస్తిఅనీ, వారు మాలవ్యాజీ మధ్యవర్తిత్వ తీర్పును ఒకవేళ అంగీకరించవచ్చనీ 

మీరు అనుకుని వుండవచ్చు. అయినా పైన తెలియచేసిన విధంగా, దేవాలయ 

హక్కుదార్లు తిరువాదాన్కూర్ _పభుత్వమే. ఆ పభుత్వం, మవోత్మాజీ 

అభిపాయాన్ని అంగీకరించి నడుచుకోవడానికి సిద్ధంగా వున్నట్లయితే, మేము 
నిమ్నజాతి (పజల _పతినిధులు అన్న ధోరణిలో మీ సలహాను సవినయంగా, 

సగౌరవంగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా వున్నాము. అయితే అంతవరకు ఈ 

పోరాటాన్ని కొనసాగించడం తప్పవేరే దారిలేదు. 
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మేము కొన్ని రోజులపాటు సత్యాగహం నిలిపివేసే విషయంగా మీకు తంతి 

పంపాము కదా? _పస్తుతం ఇక్కడి పరిస్థితులు సానుకూలంగా కనిపించడంవల్ల 

రేపు ఏపిల్ ఏడో తేదీ సోమవారం మళీ సత్యాగహం పారంభిస్తాము. 

త్వరలో నన్నూ, నాతో కృషిచేస్తున్న మరికొందర్ని ఇదు చేయవచ్చునని 

భావిస్తున్నాను. మిస్టర్ జార్డ్ జోసఫ్ _పన్తుతం ఇక్కడ వున్నారు. ఆయన 

నాయకత్వంలో ఈ పోరాటం మరింత శక్తివంతంగా ఉత్సాహంగా జరగగలదని 

ధృథంగా నమ్ముతున్నాను. వారు "os వున్న పరిస్థితుల గురించి 

అప్పు డప్పు డు మీకు తెలియజేస్తారు. మీ ఆశీస్సులు అర్థిస్తున్నాము. 

ఎప్పు డూవిశ్యసనీయమై న 

క.వి. క్రేశవమీనన్, 

వర్హాశమ హిందువుల సభకు వెళ్లి, నిమ్నజాతుల వారికి న్యాయం 
కల్పించాలని మొరపెట్టాను. వారికి ఆలయవీధులలో నడిచే హక్కును 

కల్పించడానికి విజ్ఞప్తి చేసే బాధ్యత వారికి వుందనీ, ఈ సదవకాశాన్ని వారు 
ఉపయోగించుకోవాలని వారికి వివరించాను. డానికి మంచి ఫలితం లభించిందని 

చెప్పే ధైర్యం నాకులేదు. శిబిరానికి తిరిగివచ్చిన తర్వాత తక్కిన వారిని 

సంపదెంచి మర్నాడు సత్యాగహం _పారంభించాలని తీర్మానించాము. 

టి.కె. మాధవన్, నేను, ఆ రోజు సత్యాగవానికి సిద్దమయ్యాము. 

సత్యాగహం జరుగనున్నదని తెలునుకున్న పజలు ఆలయం: దగ్గర వీధుల్లో 

స ససాతారఫు. కరం నుం అయుత ర ముర నట దగ్గరకి హుడా 

మిగతావారిని విడిచి నను, మాధవన్ ఆలయం సన్నిధివీధిలో నడిచాము. కొంత 

ముందుకు నడిచాక, అధికారులు మమ్మల్ని కైదు చేసి పోలి 

తసుకువెళ్తారు;. మధ్యాహ్నాం ఇ భోజనం తర్వాత న్యా 

(వొరంభవింయింది. 

మెజ్యిస్టేటు శ్రీ అండిపిళ్తి సమ కరత విచార జ అరగంట ఆలములా ప పారిన 

దేవాలయ సన్నిధివీధిలో నడవడానికి మెము పురికొల్పామనీ, అలా వాళ్లు 

నడిచినట్లయితే అది అగజాతి హిందువులలో కొందరికి ఆగహాం తెప్పించి, 

కొందరిని అలజడికి పురికొల్పుతోందన్నదే సాక్ష్యాలసారం,. నేను, మాధవన్ 

సాక్షుల్ని "క్రాస్ఎగ్గామిన్' చేయలేదు. న్యాయస్థానం ముందు నేను ఇదే 

నొక్కి బెప్పాను. 

జిల్లా మెజ్మిస్టటు ఆనతి (పకారం, నిషెధించబడ్డ ఆలయ వీధిలో 

నిమ్నజాతులవారని చెప్పబడే ఈళవర్, పులైవర్ మొదలైనవారు నడవడానికి 

నేను పురికొల్పానన్నది ముమ్మాటికీ నిజం. ఆ ఉత్తర్వు వుండేంత వరకు, వారు 

మరింత ఉత్సాహంతో దానికి అధిగమించాలని _పోత్సహిస్తాను. -ఆగేజాతి 
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హెందువులు, మహమ్మదీయులు, [కైస్తవులు ఆ వీధుల్లో రాకపోకలు 

సాగించడానికి హక్కు వుందంటే 'అంటరానివారిన్న కోవకి చెందినవారికి కూడా 

కల్పించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. మా లక్ష్యాన్ని గురించి 

కొందరిక్ దురభ్మిపాయం ఏర్పడిపుంది. అంటరానివారిని ఆలయం లోపలికి 

ఉద్యేశ్యం మాకులదనీ మామూలు వీధుల్లో నడిచే హక్కును 

రుతున్నాషునీ ఇక్కడ వివరణ చెబుతున్నాను. చాలాకాలంగా 

అడుగుతున్నప్పటికీ, వినతి పృతాలు పంపినప్పటికీ, అనుమతి 

లభించకబివడంవల్ల ఈ హక్కును నత్యాగహం ద్యారా పొందగలమని మేము 

నమ్మాము. ఆ నమ్మకంతో మేము అనుభవించనున్న *క్ర ఈ దురాచారాన్ని 

కెరళనుంచి నిర్మూలించడానికి దోహదం చేస్తుండంపే అంతకన్న మించిన 

ఆనందం మరొకటి లేదు” 

విచారణ ముగిసిన తర్వాత కోర్టువారు మాకు తలొక అయిదు వందల 

రూపాయలు జరీమాన విధించారు. మేము అందుకు సిద్ధంగా లేక పోవడంతో 

ఆరునెలలు సాధారణ వైలు నిక్ష విధించారు. 

సిర్షరు పైవారికి అప్పీలు చేయమన్న విషయం కూడా అప్పుడే 

మెజ్మిస్టెటుకు తెలియబేశాము. అప్పీల్ చేసేట్లయితే అదె పూర్తయ్యేవరకు 

కోట్టమం సబ్జైలులో వుంచడమే ఆనవాయితీ. అది లేకపోవడంతో, ఆ రోజే 

మమ్మల్ని తిరువనంతపురం జైలుకు తీసుకు వెళ్లడానికి తీర్మానించారు. 

మూడుగంటలకు నేనూ, మాధవన్, ఒక సబ్ఇన్స్పెక్టరు కార్లో 

తిరువనంతపురం బయలుదేరాము. కోట్టయంలో కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత 

రాతి పదిగంటలకు మేము తిరువనంతపురం చేరుకున్నాము. 
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తిరువనంతపురం నుంచి మూడు మైళ్ల దూరంలో బూజప్నురు అన్న 
(పదేశంలో ఒక గుట్టమీద సెంటల్ జెయిల్ వుంది. ఆ గుట్టపైనుంచి చూస్తే, 

నగరం యొక్క సుందరమైన దృశ్యాలు చూడవచ్చు. వరుసలు వరుసలుగా 

కనిపించే చిన్న చిన్న గుట్టలు, దూరాన కొబ్బరి తోటలు, కనుచూపు మేరలో 

అందమైన భవనాలు, దగ్గరలో ఓ చిన్న ఏరూ, ఆ వాతావరణంలోని _పశాంతత, 

ఆ ఆనందం వర్ణనాతీతం, 

తిరువనంతపురం చేరగానే మేము మొట్టమొదట సూపరింటెండెంట్ శ్రీ 

పోతన్ బంగళాకు వెళాము. అక్కడ టీ తీసుకున్న తర్వాత జైలుకు 

వెళ్లాము. సూవరింబండెంట్ మాతో వచ్చారు. చెరసాల తలుపులకు 

కుడివైపున వున్న కట్టడాలను మాకు కేటాయించారు. జైలరు నీలకంఠపిళ్లై 

ఇంటినుంచే మాకు ఆ రోజు భోజనం వచ్చింది. అందులో పప్పు నుంచి 

పాయసం వరకు అన్ని వున్నాయి. ఆరు నెలల వరకు మేము 

అనుభఎంచనున్న సుఖాలకు అది సూచనలా అనిపించింది. చుట్టు 

విశాలంగా వున్న ఒక గదిలో మాధవన్కూ, నాకూ న్నిదపోడానికి మంచాలు 

వేసివుంచారు. స్నానంగది, _వాసుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి సౌకర్యంగా వున్న 

చోటు, నడవడానికి వరండా వున్నాయి. ఆయా సమయాలకు తగినట్లుగా 

మంచి భోజనమే లభించింది. మా అవసరాలను (గహించి వెనువెంటనే 

సమకూర్చడానికి సూపరింటండెంట్ పాతన్, జెయిలర్ నీలకంఠపిత్తె, డిప్యూటీ 

జైయిలర్ రామకృష్ణయ్యర్ చాలా _శేద్ధ కనబరిచారు. 

వార్తా వ్యతికలు, పుస్తకాలు మాకు తెచ్చి యిచ్చారు. బంధువులకు 

మితులకు, ఉత్తరాలు (వా యడానికి, వారి దగ్గరి నుంచి వచ్చే (పత్యుత్తరాలను 

తీసుకోవడానికి కూడా అనుమతించారు. (వతిరోజు నిర్గీత సమయాలలో 

మమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చే వారితో మాట్లాడడానికి ఎలాంటి 

అడ్డూలేదు. చెరసాల నుంచి వెలుపలికి వెళ్లడానికి వీలుకాదన్న ఒక్క కొరత 

తప్ప మిగతా దైనందిన వసతులు అన్నీ సులభంగానే లభించాయి. 

అయినప్పటికీ నాలుగు వైపులా నిలబడిన _పహరీగోడ, మా అస్వతంతతను 

జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చింది. 
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మాధవన్, నేను సెంటల్ జైయిల్కు వచ్చి రెండురోజులు గడిచిన తర్వాత 

మొట్టమొదటిసారిగా శిక్షపాందిన కుంజప్పిని, బాహులేయిన్నూ, గోవింద 
ఫణిక్కరనూ, అక్కడికి రాగా చూశాము. వైక్కంనుంచి తరువనంతపురంవరకు 

వాళ్లను నడిపించే తీసుకువచ్చారు. వాళ్ల ముగ్గుర్నీ మామూలు ఖైదీలు వుంచే 
చోటికి తీసుకువెళ్లారు. ఇంకా రెండు రోజులు గడచిన తర్వాత ఎ.కె.పిళ్ల, 

కె.కేళప్పన్, వేలాయుధమీనన్, టి. ఆర్. కృష్ణస్వామి అయ్యర్ 
మొదలైనవారు మాకు ఎదురుగా వున్న సివిల్వార్షుకు వచ్చారు. ఒక వారం 
తర్వాత జార్డ్ జోసఫ్ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. ఆయన్ను మాతో వుంచారు. 

హెందవేతరులు సత్యాగహంలో పాల్గొనడం ఉచితమా? అన్న విషయం మీద 

ఆ సమయంలో ష(తికలలో వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. 

జార్ట్జోసఫ్ లబ్బ (పతిష్ణలైన దేశ నాయకులు. వేదిక ఉపన్యాసాలలోనూ, 
షృతికా రంగంలోనూ (పసిద్ధులైన జోసఫ్, సహాయ నిరాకరణోద్యమం ఆరంభ 
దెనాబలోనే అందులో చేరారు. అంతకుముందు కూఢ్డా పజా జీవితంలో 

మనఃపూర్వకంగా పాల్గొన్నవారు. ఆయన ఎన్నోసార్లు జెలునిక్ష అనుభవించారు. 

మపోత్మాగాంధి చెరసాలలో వున్నప్పుడు ఆయన “యంగ్ ఇండియా” 
వార్తాపష్యతిక సంపాదక బాధ్యతలను కొంత కాలంపాటు జార్డ్ జోనఫ్ 

నిర్వహించిన వారు. 
సత్యాాగహ ఖైదీలను మూడు రకాలుగా విభజించి వుంచారు. మేమందరం 

ఒకే లక్ష్యం కోసరమే (పయత్నించాము. ఒకే కార్యం కోసరమే జైలు శిక్ష 
అనుభవిస్తున్నాము. అలా వున్నప్పుడు మాలో కొందరికి (పత్యేకమైన 

వసతులు కల్పించడం, మాతో ఒకటిగా కలిసి కృషి చేసిన కొందరికి 

మామూలు క్షాదీలకు లభించే కనీస సౌకర్యాలు కూడా తిరస్కరించడం 

చూసినప్పుడు అదో నిజాయితీ రహితమైన ఏర్పాటుగా అనిపించింది. ఈ 

లోపాన్ని సూచిస్తూ సూపరెంటెండెంట్ పోతన్కు మేము ఒక ఉత్తరం పంపాము. 

ఆ ఉత్తరం పోతన్ను ఆశ్చర్య పరచింది. దాని వివరాలు పైవారికి 

తెలియజేశారు. కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత ఇతర సత్యాగహకులకు కూడా 

మాకు వున్న సౌకర్యాలు కల్పించడానికి తీర్మానించబడింది. ఈ విధంగా మా 

జెలు శి క్షను అందరం ఒకటిగానే గడిపాము. 

తెల్లవారురూమున స్నానంచేసి కాఫీ తీసుకున్న తర్వాత రెండు 

గంటలసేవు (వాసేవాబ్ది. హెచ్. డి. వెల్స్ 'పపంచ చరితను ఆధారంగా 
తీసుకుని మలయాళంలో అలాంటి ఒక చరితను ,1వాయడానికి 
పూనుకున్నాను. అయితే కొంత (వాసేనుగాని పూర్తి చేయలేదు. నాకు 

కావలసిన పుస్తకాలు తిరువనంతపురం (గంధాలయం నుంచి లభించాయి. 
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“తళైగళిలిరుందు' అన్న పుస్తకాన్ని చెరసాలలో వున్నప్పుడే _వాశాను. భోజనం 

చేశాక కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని ఏవైన పుస్తకాలు చదివేవాణ్ణి. సాయం 

సమయాలలో అలవాటు (పకారం (ప్రార్థనా, సమావేశాలు జరిపేవాళ్లం. 

కృష్ణస్వామి అయ్యర్, అష్టపది పాడేవారు. మరికొన్ని భక్తి గీతాలు కూడా 

ఆయన ఆలపించేవారు. రాతి తొమ్మిదింటికి పడక - (తిరోజూ 

కార్య[కమాలు ఇవి. 

చెరసాలలో ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేనప్పటికీ నా కుటుంబ పరిస్థితులు 

ఆలోచించి చాలా సందర్భాలలో బాధపడ్డాను. వాళ్లూ దైనందిన జీవితంలో 

ఖర్చులకు లేకుండా కష్టపడతారు, అన్నది మ్మాతమే కాదు నా దిగులు. 

నాలక్ష్యం సిద్దాంతాలపట్ల ఏ మాతం సానుభూతి చూపలేని నా బంధువులు 
కొందరు సూటి పోటీ మాటలతో మా వాళ్లను వేధిస్తారన్న బాధ నన్ను మరింత 

దిగులుకు గురి చేసింది. నాకు ఓదార్పుగా “అలా ఏమీలేరు' అంటూ లక్ష్మి 

నాకు ఉత్తర వాసింది కాని నా పియనసతి అప్పటి పరిస్టితి, అనుభవాలు నేను 

బాగా (గ్రహించాను. నన్ను ఖైదు చేసిన కొన్నాళ్లకు లక్ష్మి నాకు ఉత్తరం 

(వానింది (16-4-24) 'అరెస్టు చేయడం గురించి మితిమీరిన వేదనతో 
ఆపద ముంచుకొచ్చినట్లు నేను అనుకొనేలేదు. మొదట మీకు (వాసే 

ఉత్తరాన్ని తిరువనంతపురం జైలుకు (వాస్తానని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు 

అని నేను ముందు చెప్పిన కారణాలవల్ల వాయలేదు. (బిటీష్ (పభుత్వం 

మూడు సంవత్సరాలుగా పలువిధాలుగా ఖైదు చెయ్యడానికి _పయత్నించి 

వీలుకాలేదు. ఆ పరిస్థితిలో తిరువితాంగూర్ (పభుత్వం, ఇంత త్వరలో దీనిని 

సాధించడం తలచుకుని ఆశ్చర్యపడుతూన్నాను. ఆ తొలి ఉత్తరంలో ఆ 

విషయాన్నే వాశాను'. 

ఉంగరాన్ని చిన్నన్ తీసుకొచ్చి యిచ్చారు. (నన్ను ఖైదు చేయడానికి 
ముందు రోజు నా చేతిలో వున్న వుంగరాన్ని నా సోదరుడు చిన్నన్ ద్వారా నేను 
లక్ష్మికి ఇచ్చివంపాను.) ఉత్తరం చదివిన చాలాసేపు తర్వాతే దానిని ఇచ్చాడు. 

ఉంగరాన్ని చూడగానే నాకు కలిగిన శోకాన్ని అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది. 

వాయడానికి వీలుకాదు. ఉంగరాన్ని ఎట్టలో పెట్టడానికి మనసులేదు. నా 

(వేలికి ధరించాను. దానిని చూస్తూ వుండఎమే అప్పటికీ నాకు ఓదార్పు. 

"ఆఫీసునుంచి వచ్చేప్పుడు, భోజనం చేయడానికి కూర్చునప్పుడు, టీ 

కలిపేప్పుడు నాకు చెప్పలేనంత విషాదం ముంచుకొస్తుంది. స్నానంచేయడానికి, 

మరికొన్ని నిత్యావసర సౌకర్యాలకు తక్కువలిదు. అని వాయడం ఎంతో 

ఓదార్పు కలిగిస్తోంది. నాకు అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని చూడాలని చాలా ఆశగా 

వుంది. నేను మ్మాతం విధిగా రావడానికి పిల్లలు వదులుతున్నారా? నేను, వాళ్లూ 



152 గడచిన కాలం 

వస్తామంకే డబ్బు ఖర్చు ఎక్కువవుతుందికదా? అందుకు కావలసినంత డబ్బు 

మనకు వుందా? 

“నేను మాతం (వత్యేకంగా వచ్చి మమ్మల్ని చూస్తే మమ్మల్ని వదిలి 

ఒంటరిగా తిరిగి వెళ్లే ధైర్యం నాకు వుందా?” 
ఈ ఉత్తరంలోని మరొక భావాన్ని కూడా ఇక్కడ వివరిస్తాను. కె.ఎం ఫణిక్కర్ 

వెక్కం సత్యాగహంలో (పముఖ పాత వహించారు. ఫణిక్కర్ దగ్గరి నుంచి 

వచ్చిన ఉత్తరం గురించే ఉత్తరం చివరి భాగం తెలియచేసింది. 

“కె.ఎం. ఫణిక్కర్ ఉత్తరం అందింది. మమ్మల్ని ఇ రుచేసిన సంగతి 

గురించి విచారవడకూడదని, మన కష్పాలు అన్ని బాగా ఎరిగివున్నారని, 

అమృతసర్లో చిక్కుకుపోవడంవల్ల చెక్కం సత్యాగహంలో 

పాల్గొనలేకపోయిందనీ, ఏదైన సహాయం  కావలసివస్తే వివరంగా 
తెతియచేయమని, సంకోచించవద్దని (వాసివున్నారు.' 

నా పెద్దకూతురు చెల్లమ్మాళ్ కూడా నాకు తరచూ (వాస్తువుండేది. ఆమె 

ఉత్తరాల ద్వారా ఆ రోజులలో వైక్కం సత్యాగహం గురించి కొందరి 

అభ్మిపాయాలు తెలుసుకోవడానికి వీలయింది. 1924వ నం!! మే పదిహేనవ 

తేది ఆమె (వాసిన ఉత్తరంలో చెబుతుంది. 

"రెండు రోజులకు ముందు ఇక్కడ వచ్చివున్నాడు. నాన్న ఇందులో 

పాల్గొనకుండా వుండవలసింది అని చెప్పాడు. నేను వాడితో కొంతసేపు 

వాదించాను. మిగతా వాళ్లందరూ వవరంగా చెబితే అర్ధం చేసుకుంటున్నారు. 

అతడు మాతం ఎంతచెప్పినా ఒప్పుకోవటం లేదు. (పతిదానికి అపశకునంగానే 

మాట్లాడుతున్నాడు. వైక్కం పరిస్థితే ఇలా అయితే ఇక అన్నీ స(కమం 
కావడానికి కొంతకాలం పడుతుందని కొందరి అభిపాయం. నాన్నగారు 

ఏమనుకుంటున్నారు? నేను నాన్నగారి (పతి పయత్నంలోను విజయం 

సాధించాలని భగవంతుని (పార్థిస్తున్నాను.. 

అప్పట్లో చెల్లమ్మాళ్కు పదిహేనేళ్లు అక్కడికి వచ్చి రెండు నెలలు 

గడిచాక. మా ఆవిడ, కూతురు, ఆఖరి కూతురు లీల నన్ను చూడడానికి 
పాల్ఘాట్ నుంచి తిరువనంతపురంకి వచ్చారు. నేను చాలా రోజులుగానే వారి 

రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయంలోనే వారిని 

నేను కలుసుకున్నాను. అక్కడికీ మెట్లెక్కి వెళ్లగానే మా చిన్న అమ్మాయి 

లీలను ఎత్తుకుని కౌగిలించుకున్నాను. అప్పుడు నేను జైలులో వున్నానన్న 

భావనే నాకు లేదు. సూపరింటెండెంట్ అప్పుడు ఒక చిన్న నవ్వుతో 

“మీరిప్పుడు జైలులోవున్నారు.” అని జ్ఞాపకం చేసినప్పుడే తగని పనిచేశానని 

నొచ్చుకున్నాను. రెండు గంటలసేపు వాళ్లు నాతో గడిపారు. కొంతసేపు 
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అలావుండి వాళ్లు వెళ్లేప్పుడు వాళ్లు ౮ాకుండా వుండి వుంేనే 

బావుండేదనివించింది. 

ఒక రోజు మధ్యాహ్నం భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు జెలులోనే 

కొద్దిదూరంలో రహన్యంగా ఒక శబ్దం నా చెవిలో పడింది. కొరడా ఎవరినో 
కొట్టేచప్పుడు. వెనువెంటనే చదనాభరితమైన కేకలు వినడానికి సహించలేదు. 
ఒక ఖైదీని వీదో కారణం కోసరం మోకాళ్లు కట్టి కొట్టే శబ్దం అది. కొందరు 
సంఘ (ద్రోహులకు, దుష్టకృత్యాలు చేసిన వారికి అలం దండన 

విధిస్తారనడం సరే. అయితే వాళ్లు చేతులు కట్టెసి ఒక మనిషిని పెద్ద 
కొరడాతో కట్టు అలవాటు నిలిపివేయాలని నాకు ఆవేళ అనిపించింది. మరే 

దండనకు లొంగని కొందరు శైదీలకు దెబ్బలే సరైన శిక్ష అని సమాధానం 
చెబుతారు. మన చెరసాలలు ఇంకా దండన ఇవ్వడానికి తగిన గృహాలుగానే 

ఇంకా వుంటున్నాయి. పాశ్చాత్యదేశాలలో ఇందులోనూ కొన్ని (పయోగాలు, 

పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు అవి చెప్పుకోదగ్గవి. నిజాయితీ లేకుండా 

పనులుచేసే గుణమే ఒక వ్యాధి. దానికీ మిగతా వ్యాధుల్లాగే _పతే్యకంగా 

చికిత్స జరపాలి. ఈ నిజాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొని చేసే నంస్కరణలు మన 

జెళ్లలో కూడా ఆచరణకు రావాలి. 

ఈకాలంలో వైక్కం సత్యాగహం అఖిల భారత _పసిద్ధిగాంచింది. 

తమిళనాడు నుంచి ఇ.వి. రామీస్వామినాయకర్ వెక్కం వచ్చి నసత్యాగహం 

జరిపి తిరువనంతపురం జైలుకు వచ్చారు. ఎన్. శ్రీనివాస అయ్యంగార్, 

స్వామీ శద్దానంద, మొదలైన నాయకులు మమ్మల్ని చూడడానికి జైలుకు 
వచ్చారు. పంజాబు నుంచి ఒక అకాలీల సంఘం వెక్కం వచ్చింది. 

చూపరులకు ఇతరులకు వాళ్లు అక్కడ సహపంక్తి భోజినశాల. నడిపారు. 

భారతదేశం పలు పాంతాలు నుంచి పతిరోజు లెక్కలేనంతమంది చూపరులు 

వైక్కం రాసాగారు. పోలీసువాళ్లు సత్యాగహం చేసే వాళ్లను ఖైదు చేయడం 

మానేశారు. అయితే వాళ్లు సత్యాగహుల చుట్టూ నిలబడడం ప్రారంభించారు. 

రెండు రోజులు నిరాహారదీక్ష జరిపి స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సాత్తుక్కట్టి 

నాయర్ను డాక్టర్ల సహాయంతో ఆస్నుతికి తీసుకెళ్లారు. ఆ దృశ్యం (పజలకు 

ఉ(దేకాన్ని కలిగించింది. ఆ సంఘటన వెక్కం సత్యాగవాోనికి కొత్త ఊపిరి 

నిచ్చింది. సవాయనిరాకరణోద్యమం నుంచి కాంగెసులో చేరి సేవ 
చేస్తున్నవారు సాత్తుకుట్టినాయర్. ఎలాంటి క్షిష్ట పరిస్థితిలోనైనా సరే 

ఉత్సాహాన్ని వదలకుండా చిరునవ్వుతో కృషిచేయడానికి సిద్ధంగా వున్న వ్యక్తి 

సాత్తుకుట్టినాయర్. మరికొందరికి వఐధంగానే ఆయన్నూ కుటుంబానికి 

సంబంధించిన సమస్యలు - (పజాకార్యాలకు వదిలివేసి రావడానికి 
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ఆటంకాలుగా నిలిచాయి. అయినప్పటికి ఇంకా క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో సైతం 

కాంగ్రేసుకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా వచ్చేవారు. దానికి కావలనిన శక్తి 

సాత్తుకుట్టినాయర్కు వుంది. 

సత్యాగహులకు, అధికారులకు మధ్య ఏవిధమైన అవగాహన లేకుండా 

సత్యాగహం కొనసాగింది. 

ఆ కాల ఘట్టంలో ఎదురు చూడని విధంగా ఒక సంఘటన జరిగింది. 

తిరువాస్కూర్ మవోరాజా శ్రీ మూలం తిరునాళ్ కాలం చేశారు. చిత్తిరై 

తిరునాళ్ మహారాజుకు వయసు చాలకపోవడంవల్ల, మహారాణి సేతు 

లక్ష్మిబాయి పరిపాలనా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కీర్తిశేషులెన మవోరాజాకు 

సంతాప సూచకంగా సత్యాగహ  దీలను విడుదల చేయడానికి 

తీర్మానించారు. 

మమ్మల్ని జైలునుంచి విడుదల చేయనున్నారని ఒకరోజు ఉదయమే 
తెలుసుకున్నాం. ఐదు నెలలు సుఖంగా గడిపిన _పదేశాన్ని వదలి వెళ్లాలంటే 

బాధ కలుగక పోలేదు. సూపరింటెండెంట్ పోతన్ను, చెరసాలలోని ఇతర 

అధికారులను చూసి, గౌరవంగా వాళ్లు మాతో వ్యవహరించి, కావలసిన 

సౌకర్యాలన్నిటిని కల్పించి, జై లువాసాన్ని తియ్యటి అనుభవంగా చేసినందుకు 

వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకున్నాము. ఉదయం 

అల్పావోరం తర్వాత చెరసాల నుంచి బయలుదేరాము. సత్యాగహ కాలంలో 

మాకు సహాయం చేసిన క్రీ కె.జి. కుజ్బా కృష్ణ పిశ్తైతో కలిసి మధ్యాహ్నం 

భోజనం చేశాము. నేను ఆ రోజే వైక్కం బయలుదేరాను. మాకు స్వాగతం పలికే 
విధంగా వైక్కంలో ఎర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నతర్వాతే, 
మరురోజు నేను కుటుంబ సభ్యుల్ని కలుసుకోవడానికి పాల్ఘాట్కు వెళ్తాను. 

మమ్మల్ని చెరసాలనుంచి విడుదల చేసినప్పటికీ, వైక్కం పోరాటం పూర్తి 

కాలేదు. పోరాట కార్యచరణ మా(తం అప్పుడప్పుడూ మారుతూ వచ్చింది. ఓ 

సందర్భంలోనే మహాత్మాగాంధీ వైక్కం విజయం చేశారు. ఆయన అక్కడ 

పలువురితో చర్చలు జరిపిన తర్వాత అధికారులు తమ ధోరణిని 

సడలించడానికి ఒప్పుకున్నారు. (కె స్తవులు, మహమ్మదీయులు, నడిచే 

ఆలయంముందు వీధులలో జాతిభేదాలు చూపకుండా హిందువులందరూ 

నడిచే హక్కు ఇవ్వవచ్చునని తీర్మానించారు. అయితే అ(గవర్దులైన 

హిందువులు మ్మాతమే (ప్రవేశించడానికి ఆర్హులైన ఆలయ సరిహద్దులలో - 

నిమ్నవర్గాలవారు (ప్రవేశించాలని సత్యాగహులు పట్టుపట్టరాదన్నారు. దాని 

ఫలితంగానే నిమ్నజాతుల రాక పోకలను నిషేధించే నోటీస్ బోర్డును అక్కడ 
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నుంచి తొలగించారు. సత్యాగవోన్ని ఆపాము. వెక్కం సత్యాగహం లక్ష్యంగా 

వున్న సమస్యలో ఒక భాగం పరిష్కరించామేగాని, అస్పృశ్యతా దురన్యాయాన్ని 

పూర్తిగా రూపు మాపలేకపోయాము. గాంధీజీ సలవోలమేరకు, మా లక్ష్య 

సాధనకై పయత్నాలు ఆ తర్వాత కూడా కొనసాగించాము. 

వెక్కం నుంచి తిరువనంతపురం వెళ్లడానికి, త్వరలో నిమ్నజాతుల వారు 

లేని ఒక హిందువుల బృందం పాదయ్యాత చేయాలని తీర్మానించాము. 

మందత్తుపద్మనాభ పిళ్లై, ఎ.కె. పిళ్లై, ఎం.ఎన్.నాయర్, సంగనాచ్చేరి 

పరమేశ్వరన్ పిళ్లై మొదలైన నాయకులు ఉత్సాహంగా నిలబడి నడిపించిన 

పాదయ్యాతకు దారి పొడువునా (పజలు ఉద్వేగపూరితంగా స్వాగతం పలికారు. 
దారిలో అక్కడక్కడా బహిరంగ సభలు, ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కొక్కచోట 

యాతికులు వచ్చేప్పుడు అక్కడ వారితోపాటు మరికొందరు కొత్తవాళ్లు 

చేరేవారు. జెండా పట్టుకుని, గీతాలు ఆలపిస్తూ నినాదాలు చేస్తూ య్యాత ' 

చేసిన ఆ బృందం - అస్పృశ్యతా రాక్షసునితో యుద్దానికి సిద్దమైన పెద్ద సేనగా 

కనిపించింది. అదేవిధంగా మరొక బృందం డాక్టర్ నాయర్ నాయకత్వంలో 

నాగర్ కోయిల్ నుంచి బయలుదేరింది. తిరుంనంతపురం సమ్ముదతీరంలో 

ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద బహిరంగ సభలో అస్పృశ్యతను సమూలంగా నాశనంచేసే 

చర్యలు తీసుకోమని పాలకులను కోరుతూ తీర్మానించాము. 

సంగనాచ్చేరి పరమేశ్వరన్ పిళ్లై నాయకత్వంలో వర్ణాశమ హిందువుల ఒక 

(పతినిధి బృందం, మహారాణిని చూసి దాదాపు ఇరవై అయిదువేలమంది 

సవర్ణ హిందువులు సంతకంచేసిన వినతి సమర్పించింది. ఈ సంఘటనలన్నీ 

కూడా అస్పృశ్యతా నివారణ విషయంలో నూతనేత్సాహాన్ని, వేగాన్ని 

వఐర్పరచాయి. 

వెక్కం సత్యా_గహం, పలుదశలలో ఇరవై నెలలపాటు కొనసాగింది. అది 

కేరళలో మ్యాతమే కాకుండా భారతదేశంలో వివిధ (ప్రాంతాలలోనూ 

అస్పృశ్యతను నివారించి, నిమ్నజాతి (పజల _పేమను పొందడానికి పునాదిగా 

ఏర్పడింది. నూతన సమాజ సృష్టికి కావలసిన పరిస్థితులకు ఎర్పరచింది. 

హృద్యమైన కేరళ కాం(గ్రేన్ ఉద్యమ చర్మితలో అది ఉద్వేగ పూరితమైన 

అధ్యాయం. 
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'పజా జీవితంలో పాల్గొనేవారికి కొన్ని నందర్భాలలో పూమాలలు 

లభించవచ్చు; అయితే ఎక్కువగా వారికి కష్టాలే ఎదురవుతాయి. అయితే అది 

యితరులకు తెలియదు” అని గోపాలకృష్ణగోఖలే ఒకసారి చెప్పారు. ఆయన 

చెప్పిన ఆ మాటలను నిరాశ ఎక్కువయినపుడల్లా నేను తలచుకునేది కద్దు. 

(వజాజీవితం సుఖ జీవితం కాదన్నదని నాకు తెలుసును కాని వివరించలేని. 

ఒక శక్తి నన్ను _పజాజీవతంవైపు ఆకర్షిస్తూ వుండేది. 

జెలునుంచి విడుదల అయిన నేను ఊరు వచ్చినపుడు నా భార్య; 

బంధువులతో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను గురించి చెప్పింది. "ఎంత 
ఉన్నతమైన స్థితికి రాగలవని మేము ఆశించాము. ఎంత ఖర్చు చేసి చదివించి 
వున్నారు. అయితే జైలుకు వెళ్లిరానున్నారని విన్నాం. భార్య పిల్లలు అన్న 

బాధ్యత కొంచెమైనా వుందా” వీళ్లందరిని ఎవరు కాపాడగలరని ఇలా 

బయలుదేరాడు? అన్న ధోరణిలో కటువైన మాటలు ఎనని రోజులేదని చెప్పి 

బాధపడింది. ఖర్చుకు పైకం కావలసివస్తే వాళ్లను ఆ_శయించేకదా తీరాలి? 

ఓదార్పు చెప్పడానికి ఎవరూ లేరు. (ప్రజాసేవకు పూనుకున్నవారి త్యాగం 

గురించి మనం మాట్లాడుతాము. అయితే వారి కుటుంబ సభ్యులు చేసే 
త్యాగాన్ని మనం జ్ఞాపకముంచుకుంటామా? వాళ్లే కదా గొప్ప త్యాగం చేసే 

వాళ్లు. 

1921వ నం!! పారంభంలో సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో చేరడానికి వృత్తిని 

వదిలిపెట్టి నేను కోళిక్కోడ్ వెళ్లినప్పుడు కొన్ని రోజులకు మాతమే చాలిన. 

డబ్బు నా దగ్గర వున్నది. డబ్బు పట్ల జ్యాగత్త వహిస్తూ _కమబద్ధంగా ఖర్చు 

చేసే అలవాటు నాకు లేదు. డబ్బును పాదుపు చేయాలనే ఆలోచనే నాకు 

కలుగలేదు. అందువల్ల నేను చాలాసార్లు కష్టపడ్డాను. అప్పుడల్లా కొన్ని 

రోజులు లెక్కరాయడం, అణాపైనలు లెక్కపెట్టడం, రానున్న ఖర్చులు 

గురించి పధకం (పకారం ఖర్చు చేయడం గురించి కోన్ని రోజులు [శ్రద్ధగా 

వుండేవాళ్డి. అయితే కొన్నాళ్లు తర్వాత మల్లి పాత ధోరణికి, 

లెక్కచేయనటువంటి స్థితికి వచ్చేసే వాణ్ణి! 
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జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను డబ్బును ఎలా సంపాదించ గలననే 

దిగులు నాకు ఏర్పడింది. భార్యను, అయిదుగురు పిల్లలను నంరక్తించడానికి 

ఏది మార్గం? నాకు ఇంకా మరికొన్ని బాధ్యతలు వున్నాయే! ఇలాంటి 

సమస్యలు నన్ను కలచి వేసేవి. ఏదైనా ఒక మార్గం లేకుండా పోతుందా? అని 

నన్ను నేనే సముధాయించుకొనే వాబ్ది. 

వృత్తిని వదలి (పజా జీవితంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన వారికి సహాయం 

చేయడం కోసరం కాంగెసులో కార్యదర్శిగా వున్న జమ్నాలాల్ బజాజ్ ఒక లక్ష 

రూపాయలు కేటాయించారు. ఆ నిధి నుంచి (పతి నెలా వంద రూపాయలకు 

తగ్గకుండా ఒక మొత్తం నాకు అందుతూ వుండేది. గాంధీజీ విడిగా నాకు 

(పతినెలా వందరూపాయలు పంపుతూ వుండేవారు. దాదాపు ఒక సంవత్సరం 

ఆ డబ్బుతోనే కాలం గడిపాను. 1922వ సం! మార్చి నెలలో గాంధీజీ 

శఇ్రైదుఅయిన తర్వాత అవన్నీ మారిపోయాయి. బజాజ్ నిధిలోని మొత్తం 
అయిపోయింది. గాంధీజీ నాకు పంపుతున్న డబ్బు కూడా ఆయన చెరసాలకు 
వెల్లిన తర్వాత రెండు, మూడు నెలలు మ్మాతమే లభించింది. తర్వాత అది 

కూడా రాలేదు. సంపాదన లేదు, ఖర్చులు ఆపడానికి దారిలేదు; 

అత్యవసరమైన దైనందిన అవసరాలను పూర్తి చేయకుండా వుండనూ 

వీలులేదు. బియ్యం కొనడానికి అర్థరూపాయి చేతిలో లేకుండా అవస్థ వడ్డ 
సందర్భాలు ఎన్నో. 

ఆ రోజులలో ఒకసారి ఎర్నాకుళంలో కేరళ _పదేశ కాంగేన్ కమిటి సభ 

సమావేశమయింది. కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి చర్చించి 

తీర్మానం చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన సమావేశం అది. ఆ రోజులలో 

నేను (పదేశ కాంగెన్ కమిటీ కార్యదర్శిని. అందువల్ల సమావేశానికి పోకుండా 

వుండడానికి వీలులేదు. వెళ్లడానికి దారి ఖర్చులకు డబ్బులేదు. నా చేతిలో 

రెండు రూపాయలే వున్నాయి. దానిని నేను తీసుకువెళ్లినట్లయితే ఇంటి 

ఖర్చులకు అసలు వుండదు. దీనిని తలుచుకొని విచారిస్తున్నప్పుడు నాకొక 

ఆలోచన తట్టింది. కల్లాయిల్ నుంచి తిరుచ్చూర్కు టికెట్ కొనడానికి 

రూపాయి చిల్లరే అవుతుంది. మిగితావున్న చిల్లర నేను ఇంటికి ఇచ్చి 

పంపాను. కారూర్ నీలకంఠన్ నంబూూ[దెపాద్, ఆ రోజులలో (పదేశ కమిటీలో 

సభ్యులు. ఆయన అదే బండిలో తిరుచ్చూర్ నుంచి ఎర్నాకుళం వస్తారు, 

తిరుచ్చూర్ చేరుకున్నట్లయితే అక్కడ నుంచి ఎర్నాకుళానికి 

నంబూ(దిపాద్ను టికెట్ కొనమని చెప్పవచ్చు నన్నది నా ఆలోచన. మంచి 

కాలం అది అలాగే జరిగింది. పయాణ టికెట్ కన్నా మరో ముఖ్యమైన 

అవసరం వుంది. అదే కాఫీ. చేతిలో చిల్లర లేకపోవడంవల్ల ఉదయం 
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షోరానూర్లో కాఫీ తీసుకోలేక పోయాను. దానికి కూడా నంబూ(దెపాద్ విశాల 

హృదయాన్నే ఆ(శయించ వలనివచ్చింది. ఎర్నాకుళం నుంచి కోళిక్కోడ్ కూడా 
ఆయనతోనే తిరిగి వచ్చాను. 

ఢిల్లిలోనో, కలకత్తాలోనో, మరే ఇతర _పాంతాలలోనీ, అఖిల భారత కాం(గెన్ 

కమిటి తరుచుగా సమావేశమయ్యిది. అక్కడికి వెళ్తాలంటు ఖర్చులు కూడా 

ఎక్కువగా అయ్యేవి. ఆ రోజులలో కేరళకు చెందిన ఏడెనిమిది మంది అఖిల 

భారత కమిటీలో సభ్యులు వుండేవారు. వారిలో చాలా మంది తమ సాంత 

ఖర్చుతో సమావేశాల్లో పాల్గొన లేనివాళ్లే. అలాంటి వాళ్లలో నేనూ ఒకణ్ణి. 

ఒక్కొక్కసారి అఖిల భారత కాంగెన్ కమిటి సమావేశాల్లో పాల్గొనడానికి 

దాతృత్వ హృదయం కల మితుల నెవరినైనా ఆశయించవలసివచ్చేది. ఒకటి 

రెండుసార్లు సంతోషంగా సహాయం చేసేవారు. మళ్లీ, మల్లీ వాళ్లను డబ్బులడిగి 

ఇబ్బంది పెడితే “త్యాగులు _దోహులు' అని అనిపించక పోదు. మాకు వేరే 

మార్గంలేదు. అయినప్పటికీ 'మేము అడగలేదు - అని తిరిగి వచ్చిన 

సందర్భాలు లేవనే చెప్పాలి. ఈకాల ఘట్టంలో నాకు ఏర్పడ్డ మరో అనుభవాన్ని 

కూడా ఇక్కడ చెబుతాను. 

ఇంటి ఖర్చుకు చేతిలో ఒక పైసాకూడా లేని ఒక రోజు నేను అలవాటు 
(పకారం "మాతృభూమి" కార్యాలయానికి వెళ్లాను. ఇంటికి తిరిగి వెళ్లేప్పుడు 

చిల్లర డబ్బులు ఏవైనా తీసుకుని వెళ్లగలననే అనుకున్నాను. ఇంటినుంచి 
బయలుదేరేప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే చెప్పివచ్చాను. కార్యాలయానికి వచ్చి 

పనులు చూస్తూన్నపుడు మధ్య, మధ్య డబ్బు గురించి ఆలోచన వచ్చేది. 

పోస్టు వచ్చినప్పుడు ఏదైన డబ్బు వచ్చిందా? అని అడిగాను. ఇరవై రెండు 

రూపాయలు వచ్చాయనీ, కాగితాలు, తపాళా బిళ్లలు కొనవలనిరావడంతో 

దానికి పోను మిగతా వున్నదానిని కంపోజిటర్లకు ఇచ్చినట్లు మేనేజర్ చెప్పారు. 

ఆ మాటలు వినడంతో నేను నిరాశ చెందాను. అయితే నెనెలా ఇంటికి తిరిగి 

వెళ్లలను? మనసు వేదనతో తపించింది. దేవుని తలచుకుని పార్థిస్తూ ఎలాగో 

మూడు గంటలసేపు పని కొనసాగించాను. మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్తే 
సమయమయింది. భోజనం సిద్ధంగా వుంటుందన్నదే అనుమానం. ఆ రోజు 

చాలా వేదనతో నిరుత్సాహంతో రిక్షాలో కూర్చున్నాను. అప్పుడే పోస్ట్ మాన్ 

రావడం చూశాను. పోస్టు చూసి ఇంటికి వెళ్లదామన్న ఉద్దేశ్యంతో, మళ్లీ 

ఆఫీసులోకి అడుగుపెట్టాను. ఆ రోజు పోస్టులో ఒక కవరు విప్పడంతో 

అందులో వందరూపాయల నోటు, ఒక ఉత్తరం కనిపించాయి. "మీకు చాలా 

కష్టంగా వుందని తెలుసుకున్నాను. ఆందోళన చెందకండి. డబ్బు ఇంకా 

వస్తుంది ;_పస్తుతానికి దీనిని పంవుతున్నాను' అని ఉత్తరంలో వుంది. దానిని 
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ఎవరు పంపారన్నదీ అప్పటికి నాకు తెలియదు. అది ఆ తర్వాతే 

'తెలుసుకున్నాను. ఆ ఉత్తరం చూడగానే నాకు కలిగిన సంతోషాన్ని, 
మనశ్శాంతిని. ఎలా  వఐవరించగలను? అందులో కొంతభాగాన్ని 

ఉపసంపాదకులకు, మిగతా పనిచేసేవాళ్లకు, మరికొన్ని అత్యావసరాలకని 

పంచియిచ్చాను. మిగిలిన దానిని తీసుకొని నేను ఇంటికి బయలుదేరాను. ఆ 

రోజు డబ్బు రాకపోతే నా పరిస్థితిని గురించి చెప్పనవసరం లేదు. అలాంటి 

పరిస్థితిలో డబ్బు పంపించాలని, ఆ మిత్రునికి ఎలా అనిపించిందనీ నాకు 

ఇంకా అంతుబట్టలేదు. అలాంటి అనుభవం నాకు ఒకసారి మ్మాతమే 

జరగలేదు. ఆ మహాశక్తి మీద నమ్మకం మరీ," మరీ, పెరిగే విధంగా ఇలాంటి 

సంఘటనలు ఎన్నో! నేను పూర్తిగా దిక్కులేని వాణ్ణి కాదని చాలా క్లిష్ట 

పరిస్థితులలో ఆ పరాశక్తిని శరణుజొచ్చే ఆలోచన ఇటువంటి అనుభవాల 

ద్వారా ఎక్కువ కాసాగింది. 

భార్యను, పిల్లల్ని తీసుకొని నేను పాల్ఘాట్నుంచి కోభిక్కోడకు తిరుగు 

పయాణం పట్టాను. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత వైక్కం నుంచి 

తిరువనంత పురానికి బయలుదేరిన ఒక సవర్ణ పాందువుల పాదయ్య్మాతకు 

వీడ్కోలు చెప్పడానికి నేను వెక్కం వెళ్లవలసి వచ్చింది. అక్కడ ఒక వారం 

బసచేసి తగిన ఏర్పాట్లు చేశాను. ఆ బృందంతో చేరి నేను కూడా 

తిరువనంతపురం వెళ్లడానికి ఉద్దేగించాను. అప్పుడు నా భార్యకు ఆరోగ్యం 

బాగాలేదని వెంటనే కొళిక్కోడ్కు తిరిగి రావాలని తంతి వచ్చింది. ఆ రోజే 

వెక్కం నుంచి బయలుదేరి మర్నాడు సాయంకాలం కోభిక్కోడ చేరాను. 

విపరీతమైన జ్వరంతో అవస్థపడుతూ బలహీనంగా పడుకుని వున్న 

నాభార్యను చూసినప్పుడు అది మామూలు జ్వరంకాదని నాకు అనిబంచింది. 

కొన్ని రోజులవరకూ డాక్టరు నాకు ఏ సంగతీ చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత 

నిజంచెప్పారు. "నా సందేహం తీరిన తర్వాత చెబుదామనుకున్నాను. 

మీభార్యకు క్రయరోగం (ప్రారంభమైంది. ఏ మాతం అ్మశద్ధ చేయకుండా 

తొందరగా మృదాసుకు తీనుకెల్లి చికిత్స చేయించడం మంచిది అన్నారు 

డాక్టరు. 

అయితే ఆయన సలహాను నేనెలా పాటించగలను? దైనందిన ఖర్చులకి 

అవస్థ పడుతున్న నేను, మదాసు వెళ్లడానికి అక్కడ బసచేసి చికిత్స 

చేయించడానికి, డబ్బును ఎక్కడనుంచి తేగలను? లేకపోతే చికిత్స 

చేయించకుండా ఆమెను కోళిక్కోడ్లోనే ఎలా వుంచ గలను! 

ఆమె తండి కొంత డబ్బు తీసుకొచ్చారు. అయితే అది చాలలేదు, చేతిలో 

డబ్బులేకుండా ఎలా బయలుదేరగలను? ఈశ్వరా! ఇదేమి పరీక్ష” 
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ఎలాగైనాసరే బయలు దేరుతాం; మదాసు వెళ్లాక ఆలోచిద్దాం అనుకుని 

బయలుదేరవలసిన రోజును నిర్ద్ణయించాను. బయలుదేరడానికి ముందు 

రోజు ఒక సెకండ్ క్లాన్ టికెట్ తీసి సీట్ రిజర్వు చేసినట్లు ఒక మితుడు 

చెప్పారు. అది ఎంతో ఓదార్పు నిచ్చింది. మర్నాడు మమ్మల్ని మదాసుకు 

సాగనంపడానికి, కోళిక్కోడ్ రైల్వేస్టేషన్కు కొందరు మృతులు వచ్చారు. జబ్బు 
మనిషిని రైల్లో ఎక్కించాము. నేనూ ఎక్కాను. వారివద్ద సెలవు తీసుకున్నాను. 

బండి బయలు దేరింది. ఒక సేఠ్ నాదగ్గరికి వచ్చి ఒక కవరు అందించారు. 

దానిని విప్పిచూసినప్పుడు అందులో నాలుగువందల రూపాయలు 

కనిపించాయి. రెండుసార్లు వాటిని లెక్కబెట్టి చూసుకుని, దానిని చేతిలో 

వుంచుకుని, దయనీయంగా పడుకునివున్న నా భార్య వెవు చూసినప్పుడు 

నాకు తెలియకుండానే మూడు కన్నీటి బొట్లు రాలాయి. అప్పటి నా 

దయనీయ స్థితిని తలుచుకోవడం వల్ల వచ్చిన కన్నీళ్లో, మితుల జాధ్థేర్యాన్ని 

తలుచుకోగా వచ్చిన కృతజ్ఞతాభావమో - కన్నీటికి కారణం ఫలానా అని 

కచ్చితంగా చెప్పలేని స్థితి. 

మన కళ్లకు కనిపించని ఏదో శక్తికి లోబడెమనం నడుచుకుంటూ వున్నామని 

నాకు చాలా సందర్భాలలో అనిపించేది. ఎప్పుడు ఏవైపు నుంచి ఎదురుచూడని 
దెబ్బ తగులుతుందనీ చెప్పలేము. అయినప్పటికీ మనిషి (పవహిస్తున్న 
నదిలో తేలిపోయే ఆకులాంటి దూదిపింజ అని నాకు అనిపించేది. మనం 

అడ్డు చెప్పలేని బాధలు మనల్ని వేధించవచ్చు. అయినప్పటికీ అనుభవాల 

ద్వారా, పయత్నాలవల్ల వెతుక్కునే మంచిని కూడా చెడగొట్టు చెడు లేకపోలేదని 

(గపాంచవచ్చు. జీవిత పయనంలో మనం ఒక దృఢమైన విశ్వాసాన్ని 

ఏర్పరచుకోవాలి. కొన్ని ఆధార (పమాణాల మిద విశ్వాసం, అవిశ్వాసాన్ని 

వారివారికి తగిన విధంగా వాళ్లు వాళ్లు వెతుక్కోవచ్చు. వివిధ స్థాయిలలో, వివిధ 

కారకాల మితులతో కలిసి తిరిగే అవకాశాలు నాకు లభించాయి. అయితే నా 

అవసరాలకు, ఆ స్నేహాన్ని గాలంగా నేను ఎప్పుడూ భావించలేదు. 

అందువల్లనే వారి స్నేహం దృఢమైనదనీ అనుకోని విధంగా ఎన్నో 

సందర్భాలలో వారి దగ్గరి నుంచి సహాయం లభించడానికి దోహదంచేసిందని 

అనుకున్నాను. 

నేను పలునందర్భాలలో వ్యక్తులలో వంచన, స్వార్థం, అబద్ధం, అన్నింటినీ 

చూడవలసి వచ్చింది. అదేవిధంగా సత్యంపట్ల పట్టుదల, మాటలతో మరింత 

మంచితనం, (పేమ, ఎల్లలు లేని మానవత, స్వార్ధరహిత త్యాగనిరతితో నన్ను 

ముగ్గుల్నె. చేసిన కొందరు విశిష్టమైన వ్యక్తులను నేను జ్ఞాపకం 

చేసుకుంటున్నాను. ఈ రెండు పక్షాలవాళ్లూ (పపంచంలో అల్పసంఖ్యాకులే. 
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ఈ రెండు పక్షాలకు కూడా చెందని మామూలు మనుషులే అధిక 

సంఖ్యాకులు. మామూలు మనిషి కూరమైనవాడు కాదు, త్యాగీ కాదు, తన 

క్షేమానికి ఇబ్బంది రానంతవరకు ఇతరులతో స్నేహం పాటించడానికే 
చూస్తాడు. రెండిటి మధ్య జీవించడమే అలాంటి వ్యక్తుల దిగులు. 

అయిదు నెలలపాటు భార్య చికిత్స కోసరం నేను మృదాసులో వున్నాను. 
క్షయ వ్యాధికి చికిత్స ఇవాళలా ఆ రోజులలో అభివృద్ధి చెందలేదు. ఆ 
రోజులలో క్షయవ్యాధి చికిత్సలో పేరుపొందిన వైద్యులు కేశవన్ నా నుంచి 
ఎలాంటి (పతిఫలాపేక్ష చూడకుండా చికిత్సచేశారాయన. రోగిపట్ల చాలా 

(పీమాదరాలతో ఆయన ఉచితమైన మందులెన్నే ఇప్పించారు. వృత్తిని 

వదలి _పజాజీఎతంలో దిగిన వ్యక్తిని కనుకనే అంత ఉదారంతో నడుచుకున్నారు 
కాబోలు! 

జబ్బు మనిషి ఆరోగ్యాన్ని చూసుకుంటూ, అప్పుడప్పుడు మదాసు నుంచి 

పనిమీద పారుగూళ్లకు వెళ్లేవాడిని. టి.వి. సాత్తుక్కుట్టి నాయర్తో 
"మాతృభూమి"కి కంపెనీలో ఇంకా ఎక్కువ షేర్స్ చేర్పించడానికి కోలార్ 
వెళ్లాను. ఆ రోజులలో అక్కడ బంగారు గనులలో చాలామంది మలయాళీలు 

పనిచేస్తూవుండేవారు, అధికారులుగానూ వున్నారు. షేర్స్ కోసరం (పయాణం 

వృధాకాలేదు. అక్కడికి నేను వెళ్లడంవల్ల “మాతృభూమి'కి ఒక మాదిరిగా 

మలయాళీ సౌజన్యం వల్ల విజయం లభించింది. లిఫ్ట్లో దిగి నేల అడుగున 

వున్న బంగారు గనులను చూడడానికి వెళ్తాము. బంగారం వున్న బండరాళ్లను, 

పగలగొట్టి వెలికితీయడం, పైకెక్కి బండలను పగులగొట్టి పిండి చేసి 

బంగారును విడదీసి కరిగించి గడ్డచేయడం చూశాము. ఒకవారం కొలార్లో 

గడిపి తిరిగి వచ్చేశాము. 

ఈ.కాలంలో అస్పృశ్యతా నివారణ గురించి ముఖ్యంగా వెక్కం సత్యాగహం। 

గురించి తెలుసుకోవడానికి పూజ్యులు అంయడ్రూన్ తిరువిదాన్కూర్కు 
బయలుదేరారు. మధ్యలో మ(దాసులో ఆయన రెండు రోజులు వున్నారు. 

నేను మదాసులో విషయం తెలుసుకుని రైల్వేస్టేషన్లో నన్ను కలుసుకోవడానికి 
ఇష్టపడుతున్నట్లు నాకు తంతి ద్వారా తెలియజేశారు. నన్ను చూడగానే వైక్కం 

సత్యాగహం గురించి మాట్లాడాలని ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మైలాపూరులో 

ఆయన బసచేసివున్న చోటుకు రమ్మని నన్ను విలిచారు. అక్కడే 

మధ్యాహ్నం భోజనం చేయవచ్చని చెప్పారు. నేను మధ్యాహ్నం పన్నెండు 

గంటలకు అక్కడికి వెళినప్పుడు అం(డూన్ అక్కడ లేరు. ఆయన బయటికి 

వెల్లివున్నట్లు, త్వరలో వస్తారని అక్కడవున్న వాళ్లు తెలియజేశారు. నేను 

ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను. ఒక గంట దాటినా ఆయన రాలేదు; నాకు 
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ఆకలి ఎక్కువయింది, సుమారు రెండు గంటలకు ఆయన చెమటలు పోనూ 

తొందర, తొందరగా మెట్లెక్కి వచ్చారు. నన్ను చూడగానే “చాలసేపుగా ఎదురు 

చూస్తున్నారా? అనుకున్నదానికన్నా కాలాతీతమయిపోయింది; కాసేపు 

వుండండి, నేను భోజనం చేసివస్తాను' అన్నారు. నన్ను భోజనానికి పిలిచిన 

విషయం ఆయన మరిచిపోయారు, ఏమ చెయ్యడం నాకు తోచలేదు. 

మాట్లాడకుండా వుండడానికి నా ఆకలి నన్ను అనుమతించలేదు. నన్ను 

భోజనానికి పిలిచిన మాట మర్చిపోయారా మిస్టర్ అం(డూన్? అని నేను 

పశ్నించగానే ఆయన చాలా సిగ్గుపడిపోయారు. అయ్యయ్యో సిగ్గుచేటు, నేను 
మరిచేపోయాను. వెయ్యిసార్లు క్షమావణ చెప్పుకుంటాను, మనం భోం చేద్దాం 
రండి! అని పిలుచుకుని వెళ్లారు. భోజనాలయ్యాక రెండు గంటలసేపు నాతో. 

చర్చించారు. అదే మా చివరి సమావేశం అని నేను అవ్పుడు అనుకోలేదు; 
తర్వాత మా మధ్య ఉత్తరాలు నడుస్తూనేవున్నాయి. కాని నేను సింగీపూరల్లో 

వున్నరోజులలో ఆయన మరణం గురించి వార్త అందింది. సింగపూర్లో 

భారతీయులు ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో నేను శద్దాంజలి 

ఘటించాను. 

నాలుగయిదు నెలలు వరుసగా మదాసులో వుండవలని రావడంతో, నేను 

"మాతృభూమి సంపాదక బాధ్యతలను వదలివేయవలసివచ్చింది. 

“మాతృభూమి” పాఠకులనుంచి నేను వీడ్కోలు తీసుకుంటూ రానన వ్యాసం 

1925 జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖున వెలువడింది. 

“మూడేళ్లునిండని ఒక పాపాయిని వదలి వెళ్లడానికి ఆ పాపాయి తండి ఎలా 

బాధపడతాడో దానికి కొంచెంకూడా తగ్గని ఆవేదనతో నేను “మాతృభూమి'ని 

వదలి వెళుతున్నాను, జీవితంలో నాకు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురయినప్పటికీ 

"మాతృభూమి కోసరం పనిచేయడంలో, (_చవాయడంలో, _ దానికోసరం 

కృషిచేయడంలో, దానికోసరం బాధలు ఎదుర్కోవడంలో ఒక విధంగా వివరించి 

చెప్పలేని ఆనందం మనశాంతి నాకు ఏర్పడేవి. ఈ ప(తికా వృత్తిని పారంభించే 

భాగ్యం నాకు లభించినందుకు నేను కృతజ్ఞాణ్ణయి వుంటాను. తన 

దేశపజలలో దేశభక్తిని, సోదర (పేమను, ఆత్మాభిమానాన్ని రేకెత్తింపజేసి 

వ్యాపింపచేయడానికి కారణంగా వున్న సందర్భాలను, సత్కార్యాలను ఏ 

భారతీయులు మాతం అంగీకరించకుండా వుండగలరు? దేశసేవకోసరమే 

జీవించే భాగ్యం కొందరికి మ్మాతమే కలుగుతుంది. "మాతృభూమిని వదలి 

వెళ్లడానికి దోహదం చేస్తున్న బలమైన కారణాలను నేను ఇక్కడ 

వివరించవలసిన అవసరం లేదు. చాలా ముఖ్యమైనవి అని మాతం 

తెలియజేస్తున్నాను.  "'మాతృభూమికి రాసే కలాన్ని నేనెప్పుడూ 
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"ఉపయోగించుకుంటూ పుంటాను. సంపాదకుని బాధ్యతనుంచి వెదొలగడంవల్ల, 

ప(తికతో మరోవిధంగా సంబంధం కొనసాగిస్తూ “మాతృభూమి'కి (వాయడంలో 

అధిక స్వేచ్చ, సామర్ధ్యం నాకు కలుగ గలవని విశ్వసిస్తున్నాను. విక 

భవిష్యత్తు గురించి, దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు అన్న వషయం నాకు 

ఎంతో మనశ్శాంతినిస్తోంది. " మూడేళ్లు ముందు ఒక మహోన్నత 

జాతీయోద్యమం (పారంభ ఘట్టంలో ఆవిర్భవించిన “మాతృభూమి' ఇవాళ 

కేరళలో ఒక సంస్థగా అభివృద్ధిచెంది సుస్థిరంగా నిలబడగలిగింది. కేరళలోనూ, 

'వెలుపలా నివసించే కేరళ (పజలు, 'మాతృభూమికి సహాయం చేయడానికి 

ఎవిధంగా సిద్ధంగా వున్నారన్న విషయం నాకు తెలుసు, పెరుగుతున్న 

చందాదారుల సంఖ్యయే “మాతృభూమి పట్ల (పజా వాహినిలోవున్న (పేమ 

తేటతెల్లమవుతోంది. ఎలాంటి (పతిఫలాపేక్ష లేకుండా రా(తింబవళ్లు 

“మాతృభూమి కోసరం (శమించేవాళ్లు, ఇకపై కూడా అదేవిధంగా 

కృషిచేయగలరనడంలో నాకు ఎలాంటి సందేహము లేదు. నా గౌరవ 

ప్యాతులైన మితులే బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు. సత్యం - సమానత - 

స్వతం[తం అన్న లక్ష్యాలను, "మాతృభూమి తన లక్ష్యాలుగా ఉద్దటిస్తూ 

వుంటుంది. మహోన్నత సేవచేసే బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి అవసరమైన 

హృదయపూర్వక సహకారాన్ని “మాతృభూమి'కి పాఠకులు కొనసాగించాలన్నదే 

ఈ సందర్భంలో నేను కోరుకునేది. “నా విజ్ఞప్తి ఇదే'. 
కేరళ (పదేక్ కాంగేన్ కమిటీ కార్యదర్శి పదవీ బాధ్యత నుంచి నేను 

వెదొలిగాను. 1925వ సం!' ఫ్మిబవరి నెలలో వెక్కంలో సమావేశమైన కేరళ 

(పదేశ్ కాంగేన్ కమిటీ సభలో నా రాజీనామా అంగీకరించబడింది. ఆ స్థితిలో 

పి. రావూణ్ణిమేనన్, (పదేశ్ కాంగెన్ కమిటి కార్యదర్శిగా బాడాతలు 

స్వికరించారు. 

భార్య చికిత్సకోసరం మేము మదాసులో ఒకటిగా Re నా భార్య 

తల్లి అమ్మవారుపోని చనిపోయారు. నిరాధారంగావున్న స్థితిలో హక ఇంకా 

కష్టాలు అధికమయ్యాయి. 

భార్య ఆరోగ్యం కూడా రోజు రోజుకూ దిగజారడంతో ఆయుర్వేద చికిత్స 

చేయిద్దామని, ఫ్యిబవరి నెలలో పాల్ఘాట్ తిరుగు (పయాణమయాము. 
తక్కిన అన్ని పనులనూ అలానే వధలి, ఆమె ఆరోగ్యంకోసరమే నేను పూర్తిగా 

(శద్ధ తీసుకున్నాను. 

ఎతిసంవత్సరమూ లక్షలాదిమంది (పజలు క్షయవ్యాధివల్ల 

మరణిస్తున్నారు. దానికన్నా పదిరెట్ల మందిని ఈ వ్యాధి పీడిస్తున్నట్లు అక్కల 

వివరాలు తెలియజేస్తున్నాయి. వారిలో చాలా మంది వైద్య సౌకర్యాలు, చికిత్స 
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సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేనివాళ్లే ఎక్కువ. మన పరిస్థితి ఎలాంటి 

దైన్యమైనది?  వ్యాధులకంటూ ప్రత్యేకంగా ఆస్పతులు ఇటీవల 

ఎక్కువయ్యాయి. కొత్తమందులు కనిపెడుతున్నారు. కాని ఈ దారుణ రోగాన్ని 

రూపుమాపే చికిత్సా సౌకర్యాలు ఇంకా చాలినంతలేని పరిస్థితే వుంది. భారత 

పజలను వేధించి నాశనం చేసే 5 భయంకర వ్యాధులలో ముఖ్యమైనది. 

క్షయవ్యాధి. 

వ్యాధి భయంకర స్థితిని, ఆమె తెలుసుకోకుండా వుండాలని, పుస్తకాలు 

చదివి వినిపించడం, సంతోషంగా మాట్లాడ్డం, పిల్లలను పాడమని చెప్పడంతోనో 

కాలం గడపనలని వచ్చేది. ఏపిల్ చివరి రోజుల్లో పరిస్థితులు మారాయి. 
రాతంతా నిద్రపట్టని స్థితి. కాళ్లకు నీరుదిగి వాచాయి. నోటిలో వుళ్లు 

దగ్గడానికిగాని, కఫం ఉమ్మడానికి గానీ శక్తిలేదు. తను ఇలా పడివున్న దీనస్థితి 
వల్ల ఏర్పడిన వేదన ఆమె ముఖంలో గూడుకట్టుకుంది. ఒక వారం ఇలాగే 

సాగింది. తర్వాత రెండు మూడు రోజులు అమె కొంత మెరుగయినట్లు 

కనిపించింది. 1925వ సం! ఏపిల్ ఇరవై ఆరో తేది అర్థర్మాతి దాటింది, 

లక్ష్మి పడుకున్న గదిలో ఒక చిన్నదీపం వెలుగుతోంది; అంతవరకు ఆమె 

దాపునవున్న నేను వరండాలోకి వెల్లి కాస్తా కళ్లు మూశాను; భయపడవలసినట్లు 

అప్పుడేమీ కనిపించలేదు. నేను రెండు మూడు గంటలసేపు న్మిదపోయాను. 

సుమారు నాలుగు గంటల [పాంతంలో ఎవరో నన్ను తట్టి లేపారు, నేను వెంటనే 

లక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్లాను. ఒక పెద్ద దగ్గు ప్రారంభమయింది; కఫం బయటికి 

రాలేదు. కళ్లు రూవ్రీమారాయి. నా (పేమకు పాతురాలైన ఆమె పడ్డ అవస్థ 

నన్ను (దవింపచేసింది. తెరుచుకుని వున్న లక్ష్మి కళ్లు అలాగే మూతపడ్డాయి; 

తర్వాత కొంతసేపు ఎలాంటి కదలికాలేదు; ఇంట్లో పడుకున్న వాళ్లంతా 

ఒక్కొక్కరుగా అందరూ ఆ గదికి వచ్చి చేరారు. లక్ష్మి మళీ కళ్లు తెరిచింది, 

ఏదో చెప్పడానికి (పయత్నించింది కానీ వీలుకాలేదు. తెల్లవారింది. కోళ్లు 

కాకులు అరుస్తున్నాయి. ఆ చిన్న గదిలో గుంపుగా చేరివున్న వాళ్లను చూసినా 

ఆమె గుర్తు పట్టే స్థితిలో లేదు. తెరచిన కళ్లు సగం వరకు మూతపడ్డాయి. 

శ్వాస ఆగింది, అంతా అయిపోయింది, లక్ష్మి లేని నిర్భాగ్య గృహంలో ఉదయం 

సూర్యుని కిరణాలు మెల్లిగా తొంగి చూశాయి. 
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పందొమ్మిది సంవత్సరాలు కొనసాగిన నా వైవాపాక జీవితం ముగిసింది. 'ఒక 

భార్య ఎలావుండాలి'' అన్న దానికి ఉదాహరణగా లక్షి జీవించింది. 

వంటపనులు, ఇంటిపనులు ... వీటి గురించిన ఆలోచనలు చేతలతోనే 
ఆమె జీవితం గడిచింది. రోజువారి ఖర్చులు ఎక్కువై కిష్టపరిస్థెతి 

ఏర్పడినప్పటికీ, ఆ విషయం బయటపెట్టకుండా (నేను బాధపడతానేమోనని) 

మౌనంగా వుండేది. ఎలాగో సర్టివంట చేసి నాకు అమృతంలాంటి ఆహారం: 

వడ్డించేది. పుస్తకాలు చదవడానికి వివిధ విషయాలను గురించి చర్చించడానికి 

ఆసక్తి కనబరచేది. నా అభిపాయాలతో ఏకీభవించక పోయినప్పటికీ ఆ 

విషయం పైకి చెప్పి నన్ను వ్యతిరేకించేది కాదు. అలా చెప్పడం నాకు బాధ 

కలిగిస్తుందని మౌనంగా వుండి పోయేది. అయినప్పటికీ లక్ష్మి పెదవుల చివర 

మెరిసే ఆ వ్యంగ్య దరహాసం నుంచి ఆమె నా అభ్మిపాయాన్ని 

అంగీకరించలేదన్నది తెలిసిపోయేది! 

ఆరోగ్యం దెబ్బతిని ఆమె మంచమెక్కిన రోజులలో ఒక రోజు నాతో “నేను 

చనిపోయినా మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్లను. నేను మీ దగ్గరే వుంటాను. వద్దనకండి' 

అన్నది. 

ఆ మాటలు ఎన్నోసార్లు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చేవి. ఆ మాటల సంగతి అలా 
వుంచి - లక్ష్మిరూపం మాతం నా మనసునుంచి దూరం కాలేదు. ఆమె 

ధరించిన దుస్తులలోనూ ఆభరణాలలోనూ, ఉపయోగించిన వస్తువుల పట్ల 

నాకు మునుపటి కన్నా _శద్ధ ఎక్కువయ్యింది. వాటన్నిటిలోనూ నేను లక్ష్మిని 

చూసేవాణ్ణి. నా చుట్టూ ఎందరో వున్నప్పటికీ నను మాతం ఏకాకిగా 

మిగిలిపోయినక్తే అనుభూతి చెందేవాణ్ణి. 

పపంచంలో [పతిరోజూ లక్షలాదిమంది చనిపోతారు. అది మనల్ని 

బాధించడంలేతు. అది ఒక సాధారణ సంఘటనే అనుకుని దాని గురించి 

అంతగా పట్టించుకోకుండా (ప్రాపంచిక వ్యవహారాలలో యధాలాపంగా 

మునిగితేలుతూ కాలం గడువుతాము. మనమీద (పేమ చూపేవారిని కాలుడు 

తీసుకువెళినప్పు డు ఆ మృత్యువు [కూర స్వభావాన్ని, దానివల్ల ఏర్పడే 

పరిణామాలను మనం (గహించగలుగుతాము. | 

విధిని మనం తిట్టుకుంటాము. పూరించలేని లోటు ఏర్పడినట్లు 

బాధపడతాం..... ఎందరో మనుషులు మన చుట్ట వున్నప్పటికీ మనం 
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ఏకాకిగా వున్నామనే భావన మనసును అల్లుకుంటుంది. ఇతరులు చెప్పే 
ఓదార్పు మాట లేవీ ఆ సమయంలో మనకు ఉపశమనం కలిగించవు. 

విషాదాగ్ని రగులుతూంకే ఏకాంతంగా ఒక చోట కూర్చుని, శాశ్వతంగా దూరమైన 

ఆ (పేమమూర్తిని మనసులో నిలుపుకుని, గడిచిపోయిన ఆ కాలాన్ని 

తలచుకుంటూ కన్నీటిలో కరగిపోవడంలోనే కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. 

నాకు ఏర్పడిన ఈ విపరీతమైన విషాదాన్ని తలచుకున్నప్పుడు,' 

సర్వశక్తిసమన్వతుడైన ఆ కరుణామయున దయ నాకెందుకు లభించలేదని 
ఆవేదన చెందాను. అది నా బలహీనమైన ఆలోచనే! ఈశ్వరుని తీర్పును 

మనం తప్పు పట్టగలమా? అన్యాయం అని చెప్పగలమా? కాలచర్య 

పరిభమణంలో, ఆ సర్వశక్తి లయ తప్పకుండా నడుస్తోంది. తెలుసుకోవడానికి 

వీలుకాని తత్వాన్ని మన మిడిమిడి జ్ఞానుతో తెలుసుకోవడానికి 

వయత్నిస్తున్నవ్ను డు కార్యాకారణ సంబంధానికి, సంఘటనలకు అర్థాలు 
అంతుబట్టవు. కొట్టుమిట్టాడుతాము. సాధారణ మానవులకు లేని శక్తి, 

మునులకు, జ్ఞానులకు వుందని మనం విన్నాము. మనం తెలుసుకోలేని అనేక 

సత్యాలను వాళ్లు దైవానుగహా శక్తితో తెలుసుకుంటారు. మనిషిలో లేని అనేక 

సామర్థ్యాలను అల్పజీవుల వద్ద చూస్తున్నాము. కొన్ని మగ పట్టుపురుగులు 

చాలాదూరంలో ఎగిరే ఆడ పురుగుల్ని వాసన ద్వారా తెలుసుకుంటాయి. తీపి 

పదార్థాలు వున్న చోటును తెలుసుకుని, ఏ మాతం దారి తప్పకుండా వరుసగా 

బారులుతీర్చి, వెళతాయి చీమలు. మనిషి వద్ద లేని వినికిడి శక్తి, కొన్ని 

జంతువులకు వుండడం పరిశోధనల (ద్యారా తెలిసింది. ఒక చోట కూడా 

ఆగకుండా ఏభై రోజులకు పైగా ఎగురుకుంటూ వెళ్లే సీతాకోకచిలకలు వున్నట్టు. 
జీవశా స్త్రువేత్త చెబుతారు. మనం అర్ధం చేసుకోలేని అధ్భుత శక్తి కొన్ని 

(పాణుల దగ్గర తప్పకుండా వుంది. జీవితంలో అంతుబట్టని ఈ రహస్యాలు, 

(పకృతి దయాగుణాన్నే కదా సూచిస్తున్నాయి! 

రాతి నీలాకాశాన్ని చూసేప్పు డు, మన మనసులో ఏర్పడే భావాలు, 

ఉద్వేగాలు మాటలకు అందవు. కోట్లకొలది నక్షతాలను చూసాము. మన 

దృష్టికి అందకుండా ఇంకా ఎన్నోకోట్లకొలది నక్షతాలు వున్నాయి. ఇవన్నీ మనం 

అల్పదృష్టితో వేసుకునే కొలతలను, సృష్టి తత్వంలోని జెన్నత్యాన్ని, 

భగవంతుని అపరిమిత శక్తి సామర్థ్యాలనే కదా సూచిస్తాయి! 

అయినప్పటికీ, ఈ ఆలోచనలేవీ నా మనసుకు _పశాంతతను చేకూర్చడం 

లేదు. మరణ రహన్యం తెలుసుకోవడానికి నేను ఆరాటపడుతున్నాను. 

వాసాం?ి జీర్ణాని మధా విహాయ 
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నవాని గృహ్నాతి నరో అపరాణి 

తధా శరీరాణి వివోయ జీర్ణాని 

అవ్యాని సమ్మతి నవాని దేహీ 

(చినిగిన దుస్తుల్ని విడిచి మనిషి కొత్తదుస్తులు ధరించే విధంగా, 

ఆత్మకూడా చివికిన దేహాన్ని ఏడిచి కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది.) 
అన్న గీత వాక్యం కూడా నాకు ఓదార్పు నివ్వలేదు. నా దైనందిన కృత్యాలను 

నేను మనస్ఫూర్తిగా చేయలేకపోయాను. ఎందుకోసం పని చెయ్యాలి 

అనిపించేది. పుస్తకాలు, మి(తుల ద్వారా పొందలేని మనశాంతి కోసం నేను 

పాండిచ్చేరి అరవిందాశమానికి బయలుదేరాను. 

నా పయమితుడు దురెస్వామికి అరవిందుల దర్శనానికి తరుచు 

పాండిచ్చేరికి వెళ్లడం అలవాటు. నేను ఆగమంలో చేరడానికి, 

అరవిందులవారిని దర్శించడానికి ఆయనే నాకు సౌకర్యాలు కల్పించారు. 

1925వ సం! ఆగన్ట్నెలలో ఒక రోజు ఉదయం పాండిచ్చేరి 

చేరుకున్నాను. ఒక మితుడు తమ నివాసస్థలానికి నన్ను తీసుకువెళ్లారు. 

రోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకు అరవిందుల దర్శనానికి సమయం 

నిర్ణయించాను. అంతకు ముందే నేను ఆశ్రమం చేరుకున్నాను. 

అరవింద ఘోమ్ను చూడడానికి వెళ్లేవారు ఆ వవరాలు సమీపంలో వున్న 

పోలిన్ స్టేషన్కు తెలియజేయాలి. అరవిందుడు ఒక విప్లవవీరుడు కదా.... 

జాతీయ చింతనకు ఆవలివైపుగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆయన 

లీనమై నప్పటికీ (బిటిష్ వారి సందేహం మాయలేదు. అందువల్ల, ఆయన్ను 

కలుసుకోవడానికి వెళ్లేవారు, తమ గురించిన వివరాలను, పోలీసులకి 

ముందుగానే తెలియజేయాలి. దానికి అనుగుణంగా, నా రాక గురించి, నేను 

ఎన్ని రోజులు అక్కడ బసచేయనున్నదీ ముందుగానే పోలిసు వారికి 

తెలియజేశాను. 

ఆ రోజు అరవందులవారి తమ్ముడు ఆ_శమంలో వున్నారు. ఆయన నన్ను 

అక్కడున్న కొందరికి పరిచయం చేశారు. నేను వారితో కొంతసేపు 

మాట్లాడుతూ గడిపాను. అరవిందుల€ వారి సమక్షానికి వెళ్తే సమయం ఆసన్నం 

కావడంతో నన్ను అక్కడికి ఒకరు )సుకువెళ్లారు. ఆ భవంతి మెట్లవరకూ 

ఆయన నాతో వచ్చారు. ఆ తర్వాత నన్ను మెట్లెక్కి వెళ్లమని చెప్పారు. ఆ 

తర్వాతి రోజులలో అమలులో వున్నట్లు - సంవత్సరానికి ఒకసారి మ్మాతమే 

బయటి (పజలకు చూసే పద్ధతి అప్పట్లో లేకపోవడం వల్ల, (పతిరోజూ, 

మధ్యాహ్నం - భోజనం తర్వాత కొంతసేపు ఆయన మేడపైన వరండాలోకి 

పచ్చి కూర్చునేవారు. అదే అందరూ వారిని దర్శించేసమయం. 
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నేను వెళ్లిన ఆరోజు. ఆయన నన్ను మాతమే చూశారు. అందువల్ల 

దాదాపు అరగంటకు పైగా ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది. 

మెట్లెక్కి వరండాకు వెళ్లగానే, ద్వారానికి సమీపంలో ఒక కుర్చీలో ఆయన 

కూర్చుని వున్నారు. ఇంకెవ్వరూ అక్కడ లేరు. రెండు వరుసలుగా అక్కడ 

కుర్చీలు వేయబడివున్నాయి. నేను చేతులు జోడించి దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు, 

నన్ను ఆయన దగ్గరగా వున్న కుర్చీలో కూర్చోమని సైగ చేశారు. 

అప్పభో ఆయనకు దాదాపు ఏఖైఏళ్తుంటాయి. కాస్త స్థూల శరీరం, జుత్తు, 

గడ్డంతో గంభీరంగా వున్నారు. ఒక తెల్లని వస్తొన్ని కట్టుకుని పైపంచతో 

శరీరాన్ని కప్పు కుని వున్నారు. చాలా నెమ్మదిగా తగ్గు స్వరంతో ఒక్కొక్క 

మాటగా ఆగి ఆగి మాట్లాడారు. మధ్యలో ఏదైనా నొక్కి చెప్పవలసి వస్తే చేత్తో 

సైగ చేసేవారు. (పశాంతంగా, గంభీరంగా వున్న ఆ ముఖంలో చిరునవ్వు 
చూడడం అపూర్వ విషయం. ఆయనను నిమి అడగాలి? ఎలా సంభాషణ 

ప్రారంభించాలి? అని అంతుపట్టక కొంతసేపు తికమక పడ్డాను. అది కొన్ని 

నిమిషాలే. మరణం తర్వాత ఏర్పడే స్థితి గురించి తెలుసుకోవడానికి నేను 

ఉబలాటపడ్దాను. మరణంతో అన్నీ అంతమైపోతాయా? లేక మరో 

పపంచానికి మార్గమా అది? 

శవాలతో సంభాషణలు జరిపిన వారి గురించిన కథలు నేను పుస్తకాలలో 

చదివాను. అవి నమ్మదగ్గవా*? దయ్యాలను చూడగలమా? మరో లోకంలో మరో 

రూపంలో పరిస్థితికి తగ్గట్టు మారే దయ్యాలకు ఈ లోకంలో అవి జీవించిన 

కాలంలో ప్రేమించిన వారి గురించిన ఆలోచన వుంటుందా? జ్ఞాపకం 

వుంటుందా” వారితో మల్లీ సంబంధం పెట్టుకోవాలని ఆి?ిస్తుందా” ఇలాంటి 

ఎన్నో (పశ్నలకు ఆయన దగ్గర నేను వివరణలు అర్థించాను. ఒక (పశ్నకు 

ఆయన సమాధానం చెప్పేలోపల మరో (ప్రశ్న చేసేవాణ్ణి. ఏవేవో (పశ్నలు 

అడిగాను. నేను అడిగిన కొన్ని పశ్నలు ఆయనకు చాలా అమాయకంగా 

అనిపించి వుండవచ్చు. 

మరణంతో పాటు స్వర్గం అంతమైపోవడం లేదని, మరణం ఒక స్థితికి 

సంబంధించిన మార్పు మాతమేనని, కొన్ని (పత్యేక పరిస్థితులలో, మరణానికి 

తర్వాత కూడా (పేమకు ప్మాతమైన వారితో సంబంధం పెంచుకోవడం 

సాధ్యమేనని ఆయన నాతో చెప్పారు. 

మరణం ఒక స్థితిలో ఏర్పడే మార్పు అని, ఈ దేహాన్ని వదిలి వేసిన 
తర్వాత కూడా జీవితం మరోవిధంగా కొనసాగుతుందనీ, ఆధ్యాత్మిక చింతనలో 

అనుభవజ్ఞుడైన ఓ వేదాంతి నాతో చెప్పారు. నేను ఇప్పుడు మీతో 
సంభాషిస్తున్న విధంగా దయ్యాల లోకంలో వున్నవారితో నేను మాట్లాడగలను 
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అని ఆయన నాతో అన్నప్పుడు నేను అసాధ్యం కాదు అని చెప్పలేక 

పోయాను. చెప్పలేక పోయానే గాని నమ్మడానికి శక్యం కాలేదు. 

క్రీ అరవిందుల వద్ద సెలవు తీసుకుని వచ్చాక ఒక శిష్యుడు కొన్ని 
పుష్పాలు తీసుకువచ్చి ఆయన ముందుంచి నమస్కరించి వెళ్లడం 

గమనించాను. శ్రి అరవిందుల సమక్షం నుంచి (క్రిందికి దెగివచ్చేప్పు డు, నాలో 

ఎలాంటి ఆలోచనలు, ఉద్వేగాలు చెలరేగాయో నాకు ఇప్పు డు జ్ఞాపకం లేదు. 

అయినా దూరంగా ఏదో ఒక మిణుకు మిణుకు మంటున్న దీపం 

కనిపించినట్లయింది. తినడం, న్నిదపోవడర తీసుకోవడం, ఇవ్వడం, 

ద్వేషించడం, (పేమచూపడం, వీటి కోసరం ఈ జీవితం కాదు. వాటికి 

అతీతంగా, వాటికన్న ఉన్నతమైన అర్ధం, ఒక లక్ష్యం వున్నదన్న విషయం నేను 

(గపాంచాను. 

ఆ కాలంలోనూ, ఆ తర్వాత మరణానంతర స్థితిగురించి తెలుసుకునే 

ఉత్సాహం నాలో అధిక మవుతూనేవచ్చింది. ఆ విషయానికి సంబంధించిన 

పలు పుస్తకాలు చదివాను. “మరణానికి ముందు - మరణం 

సంభవించేప్పు డు మరణానికి తర్వాత అన్న పేర్లలో ఒక (ఫెంచి రచయిత 

రాసిన మూడు పుస్తకాలు నన్ను బాగా ఆకర్షించాయి. అనుభవాలను, 

సంఘటనలను ఆధారంగా తీసుకుని విజ్ఞాన దృక్పథంతో రచించిన _గంధాలవి. 

కేవలం అభ్నిపాయాల సేకరణ మా(తమే కాదు. ఇంగ్లండు నుంచి వెలువడిన 

“స్పిరిట్యువలిస్ట్' అన్న వారషుతికను నేను కమం తప్పకుండా చదివాను. 

నమ్మశక్యంగాని ఎన్నో సంగతులు అందులో వున్నప్పటికీ, నన్ను గాఢంగా 

ఆలోచింపచేయడానికి దోహదం చేసిన కొన్ని సంఘటనల గురించి అందులో 

చదివాను. 

స్వామి వివేకానంద ఉపన్యాసాలు-వ్యాసాలు అన్న శీర్షికపై పచురించబడిన 

ఏడు సంపుటాలను నేను చాలా సార్లు చదివాను. నా మనసులో ఉత్సాహం 

రేకెత్తించడానికి ఇప్పుడు: కూడా తరుచుగా వాటిని చదవడం కద్దు. ఆత్మశాంతి 

కోరేవారికి ఆశయమిచ్చే అద్భుత (గంధాలు అవి. ఆధ్యాత్మిక విషయానికి 

సంబంధించినవీ, నిజజీవితానికి పనికి వచ్చేఎ. సాధారణ (పజాహృదయాలలో 

హత్తుకునే విధంగా నివరించి చెప్పడంలో స్వామి వివేకానంద అసాధారణ 

(పజ్జకలవారని పేరాందినవారు కదా? భగవద్గీత (పసాదించే ఉత్కృష్టమైన 

ఆధ్యాత్మిక బోధలు, వివరణల సహాయం చదువుతూ నేను ఉపశమనం 

కోసరం (పయత్నించాను. నేను _పతిరోజూ గీతాపారాయణం చేసేవాణ్ణి కాదు. 

క్లిష్ట పరిస్థితులలోను విషాదాలలోను మనశ్శాంతి కోసం కొన్ని భాగాలను 

మాతం ఎన్నుకుని చదివేవాణ్ణి. 
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మనకు తెలియని వాటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టమైన వాటి 

గురించి ఇతమిత్సంగా అభిపాయాలు వెలిబుచ్చడం ఒక విధంగా తెగింపే 

అనాలి. మన అనుభవ పరిధులకు లోబడని విషయాల గురించి మరెవరైనా 

చెప్పగా విన్నప్పుడు, అది అజ్ఞానమనే, అసాధ్యమనో కొట్టి పారేయడం 

సరికాదు. జరగడానికి అసాధ్యమైనవని ఒకప్పుడు అనుకున్న ఎన్నో ఇవాళ 

జరగడం సాధ్యమవుతోంది. (పకృతికి విరుద్ధమైనదని భావించిన కొన్ని, 

విషయాలు (పకృతి సహజాలన్న విషయం ఇవాళ  _(గహించడం 

పారంభించాము. 

సుపనిద్ధ విజ్ఞానవేత్త కోపర్నికన్ కాలానికి ముందు సూర్యుడు భూమి 

చుట్టూ పరిభమిస్తున్నాడనే కదా (పపంచం విశ్వసించింది! 1543 సం!!లా 

కోపర్నికన్ తను కనుగొన్న విషయాన్ని వెలువరించినప్పుడు ఆ సత్యం 

పపంచం గురించి మనకున్న అభ్మిపాయంలో గొప్ప విప్లవాత్మకమైన మార్పుకు 

దోహదం చేసింది. సూర్యుడు కదలడం లేదనీ, భూమి పర్మిభమిసోందని 

కోపర్నికన్ వాదించినప్పుడు, (పజలు ఆయన అసంబద్ధమైన 

అభ్మిపాయాలను వ్యావింపజేస్తున్నాడని విమర్శించారు. ఆ విధంగానే కొత్తకొత్త 

పరిశోధనల వల్ల సాధనలవల్ల _పపంచానికి ఎంతోమంచి చేసిన గలీలియో, 

ప్లూటో మొదలైన శాస్త్రువేత్తలందరూ తమ అభ్మిపాయాలను స్వతంతంగా 

ఎలువరించినందుకు, ఆనాటి అధికార వర్గపు కఠిన సిక్రలను 

అనుభవించవలని వచ్చింది. ఇవాళ వారి అభ్మిపాయాలను విజ్ఞాన శాస్త్ర 

సూ(తాలుగా పపంచం (పశంసిస్రోంది. 

ఎలాంటి సంశయానికీ ఆస్కారం లేకుండా మరణం తర్వాత స్థితి గురించి 

తెలుసుకోవడమూ ఒక రోజు సాధ్యం కావచ్చు! ఈ రోజు మనం ఆ స్థితిని 

ఇంకా అందుకోలేదు. అనుభవపూర్వకమైన విజ్ఞానవేత్తల అభి పాయాలను 

విజ్ఞానపు వెలుగులో మనం అంగీకరించి తీరాలి. కొన్ని విశ్వాసాల పట్ల ఏర్పడే 

సంశయాలకు, పరిష్కరించుకోలిని కారణాల వల్ల, వాటికి తిరస్కరించడం 

సబబుకాదు. వాటికి సంబంధించి త్మీవమైన పరిశోధనలు చేస్తూ, 

ఆలోచనలను కొనసాగించడం చాలా మంచింది. 



మలేషియా (పయాణం 

1925వ నం!! జూలై నెలలో నేను మళ్లీ మ్మదానులో (ప్రాక్టీసు చేయడం 
మొదలుపెట్టాను. నాలుగు సంవత్సరాలు (పాక్టీసు వదిలిపెట్టి, మళ్లీ 

(పారంభించడంవల్ల పార్టీలు రావడానికి కొన్నాళ్లు పడుతుంది కదా? అయితే 

ఓర్పుతో ఎదురుచూస్తూ వుండడానికి కావలసిన ఆర్థిక స్తోమత నాకు లేదు. 

'మళ్లీ దీన్ని వదలిపెట్టి ఎప్పు డు వెల్లిపోతారో! మీనన్కు పాలిటిక్సే ఫస్ట్ స్టైవ్ 

అని ఒక మితుడు నా గురించి చెప్పేవారు; అలాంటి. అభిపాయమే 

చాలామందికి వుండేది, అదె నాకు మరో ఆటంకంగా తయారయ్యింది. 

దైనందిన ఖర్చులకే అవస్థపడేవారు (పజాజీవితానికి వేరే 

బయలుదేరవచ్చా? అందువల్ల వృత్తి ఒక దారికి వచ్చేవరకు అందులోనే శ్రద్ధ 

చూపడానికి నిశ్చయించాను. అవసరమైన విషయాలలో జోక్యం 

కల్పించుకోకుండా (ప్రాక్టీసు కొనసాగించి వుంటే, ఇవాళ్లికి ఎంత ఉన్నతంగా 

వుండివుండవచ్చు! ఇక పైనైనా యిక్కడికీ అక్కడికీ పరుగెత్తకుండా, మీ పని 

మీరు చూసుకోవాలి అని నా శ్రేయోభిలాషులు కొందరు సలహాయిచ్చారు. 

నాకు పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించవలసిన బాధ్యతవుంది. రెండోసారి నాను 

పెల్లిచేసుకున్నాను. లక్ష్మి సోదరి అమ్మును నేను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాను; 

అమ్ము అప్పుడు వితంతువుగా వుంది, యిద్దరు పిల్లలు కూడా; చబెల్లప్పన్, 

కొచ్చుణ్ణి అని పేర్లు, అమ్ము శాంత స్వభావం, దయాచింతన నాకు తన 

సంసార జీవితానికి మంచిని మాధుర్యాన్ని, సమకూర్చగలిగాయి. అయినప్పటికీ 

దైనందిన ఖర్చులకయినా డబ్బులు కావాలికదా? దానికే కష్టంగా వుండేది. 

అప్పు అడగకూడదు. ఇవ్వనూకూడదు. అన్న షేక్స్పియర్ ఉపదేశం 

కార్యాచరణకు తగినదిగా నాకు అనిపించలేదు. అప్పు చేయకుండా జీవించే 

మనిషి, పుణ్యవంతుడని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. అవసరమని వచ్చిన 

ఒక మి(తునికి అప్పు యిచ్చి సహాయం చేయడం అన్నది మరీ భాగ్యం 

నాలుక ఎండి వచ్చే వానిని దాహం తీరేట్టు నీళ్లు ఇచ్చేప్పు డు వుండే తృప్తిని 

అందులో పొందవచ్చు. దానికి వీలుకాని స్థితిలో నేను చాలాసార్లు 
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బాధపడివున్నాను. అయితే అప్పు అడగడం, అలా కారు ఇలాంటి 

ఆవేదనకు, అల్పత్వానికి గురిచేసే కృత్యం మరొకటిలేదు. దీనదయాళువైన 

దేవుడు నా ముందు (పత్యక్షమైన 'పేదైనా వరం కోరుకో అంటే' "అయ్యా నన్ను 

అప్పు అడిగే స్థితి నుంచి రక్తించు తండీ అంటాను. ఈ రోజువరకు ఎన్ని 

సార్లని నేను ఈ అల్పత్వాన్ని అనుభవించి వున్నాను! ఒక అప్పు ల వాడిగానే 

నేను నా జీవితాన్ని గడపవలసివస్తుందా? ఎవరికీ ఏమి యివ్వవలసింది లేదు 

అన్న తృప్తి నాకు ఎప్పుడైనా వస్తుందా? నేను చాలా సార్లు యిలా 

అనుకున్నాను. 
మ్మదాసులో ప్రాక్టీసు చేస్తున్న రోజులలో, ఒకసారి, పెనాంగ్లో చాలకాలం 

ప్రాక్టీసు చేసి కీర్తి, సంపద నార్జించిన బారిష్టర్ బి.కె. నంబియార్ నన్ను 

చూడడానికి వచ్చారు. ఆయన అంతకు పూర్వం మాసులో (పాక్షీసుచేసిన . 

వారే తర్వాతే పెనాంగ్ వెళ్తారు. అక్కడ పాక్టీసుచేస్తూ ఆయన అప్పు డప్పు డూ 

మృదాసు వచ్చేవారు. ఆ విధంగా వచ్చిన సందర్భాలలోనే నన్ను చూశారు. 

మలేషియాలో పాక్టీసు చేసే బారిష్టర్ల గురించి, అక్కడి స్థితిగతుల గురించి 

ఆయన నాతో చెప్పారు. అక్కడికి రావాలనే ఉద్దేశ్యం వుంటే, అవసరమైన 

సహాయం చేస్తానని కూడా నంబియార్ తెలియ జేశారు. అప్పటి పరిస్థితిలో 

నంబియార్ రాక నాకు భాగ్యంగా కనిపించింది. ఆయన మాటలు, నాలో 

మలేషియాకు వెళ్లే, ఆశను రేకెత్తించాయి. ఆ రోజు నేనేదీ 

నిశ్చయించుకోలేదు; ఆలోచించిన తర్వాత, ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోడానికి, 

వివరాలకు ఆయనకు పెనాంగ్కు రాస్తానని జవాబు చెప్పాను. నంబియార్ కొన్ని 

రోజులలోనే మలేషియా తిరిగి వెళారు. 

బి.కె నంబియార్ను చూడడానికి కొన్నాళ్లు ముందు ఒక సంఘటన 

జరిగింది. ఒక రోజు వేకువ జామున ఒక సన్యాసి నా యింటి గడప మెట్లెక్కి 

వచ్చారు. జుట్టు, గడ్డంతో చిరిగిన కాషాయ బట్టలు ధరించిన ఆ సన్యాసి 

చేతిలో ఒక దండాన్ని కూడా పట్టుకుని వున్నారు. నేను రెండణాలు ఆయనకు 

యివ్వబోయాను. ఆయన దానిని తీసుకోవడానికి నిరాకరించారు. ఆయనకు 

పస్తుమె కావాలన్నారు. ఆయన అడిగింది యిచ్చాను. 

అప్పు డాయన దాపున వున్న ఒక చెట్టు నుంచి ఒక ఆకు తుంచి నా చెతిలో 

పెట్టారు. నా చేతిలో వున్నది ఐభూతి అయింది. నేను ఆశ్చర్యంతో ఆయన 

ముఖం కేసి చూసినప్పుడు, నాకు ఏదో మనశ్శాంతి కలిగి నట్టయింది. మీరు 

కుటుంబంగా ఓడనెక్కి కొన్ని నెలల్లో ఈ దేశం వదిలి వెళతారు అని చెప్పారు 

నేను మలయా వెళ్లడానికి నాలుగయిదు నెలల ముందు ఈ నంఘటన 
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జరిగింది. సన్యాసిని చూసినప్పుడు మలయా (ప్రయాణం గురించి 

అనుకోలేదు. రెండు మూడు నెలల తర్వాత మలయా వెళ్లడానికి నేను 

సిద్ధపడినప్పు డు సన్యాసి మాటలు నాకు అద్భుతంగా అనిపించాయి. 

మదాసులో రెండవసారిగా నేను ప్రాక్టీసు ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం 

కాగానే మా పెద్దమ్మాయి చెల్లమ్మ రోగ్యగన్తురాలయింది. తల్లి వ్యాధే ఆమెకు 

పట్టుకుంది. పది నెలల పాటు మంచం పట్టిన ఆమెకు కూడా డాక్టర్ కేశవ పై 

చికిత్స చేశారు. ఆయుర్వేద చికిత్స పకృతి చికిత్సతో చేసి చూశాము. 

ఎటువంటి (పయోజనమూ కనిపించలేదు. రోజురోజుకూ ఆమె వ్యాధితో 

కరిగిపోయి చిక్కి శల్యమై పోయింది. చికిత్స ఖర్చులను చేతిలో డబ్బులు లేక 

నేను పడే యాతన చూసి, ఆమె దగ్గర వున్నప్పుడు ఒకనాడు అడిగింది. 

దీనికంతా అర్థం ఏమిటినాన్నా? నేను తీరని రోగంతో బాధపడడానికి మీరిలా 

అవస్థపడడానికి. ఈ బాధలకు మనమే పాపం చేశాం నాన్నా? 

సమాధానం చెప్పలేని (పశ్నలు చాలసార్లు నన్ను నేనే _పశ్నించుకున్న 

వపశ్నలు. 

“నయం చేయలేని జబ్బుకదా తల్లీ, నువ్వెందుకిలా అడుగుతావు!" అని 

మా(తమే నేను ఓదార్పు చెప్పగలిగాను. తను మరణాన్ని సమీపిస్తున్నట్టు 

ఆమె (గహించసాగింది. దాన్ని గురించి తరుచూ చెప్పేది. తన భౌతికకాయాన్ని 

శ్మశానానికి ఎవిధంగా తీసుకుపోవాలన్న సంగతి కూడ ఆమె చెప్పసాగింది. 

అటువంటి సమయాల్లో నేనామె దృష్టిని మరోవైపుకు మరల్చడానికి 

పయతి్నించాను. | 

"అత్తాళచ్చిర బావ నీళ్లు తాగాలి అని ఒక రోజు ఆమె తన ఆశను 

వెలిబుచ్చింది. ఒలవక్కోట్కు సమిపంలో వున్న మా యింటికి పురు 

'అత్తాళచ్చిర! వార్తను నేను ఒలవక్కోట్కు తెలియజేశాను. మర్నాడు పొద్దునే 

ఒక గాజు జాడీలో ఆ నీళ్లు నింపి ఒక మనిషి మ్మదాసు తీసుకు వచ్చారు. 

దానిని ఎంతో ఉద్వేగంతో తాగింది. రెండు గంటల తర్వాత నెత్తురు కలిసినట్టు 

వాంతి చేసింది. చాలసేవు అలసిపోయి స్పృహతప్పి వున్నది. మధ్యాహ్న 

సమయంలో ముఖం కాస్త తేట పడింది. కాస్త మనశ్శాంతితో మేము భోజనం 

చేయడానికి వెళ్తాము. పగలంతా అదే స్థితిలో వున్నది. రాతి అందరూ 

పడుకునేవరకూ ఏమీ తోచలేదు. పడుకోవడం, లేచి కూర్చోవడం, నడవడం 

అలా ఆమె మంచం దగ్గిరే నేను పొద్దుపుచ్చాను. అమ్ము కూడా ఆమె దగ్గరే 

వుంది, రాతి ఒంటిగంట కాగానే ఆమె నన్ను పిలిచింది; పిల్లలందరినీ 

తీసుకురమ్మంది, అందరూ వచ్చారు, ఒక్కొక్కరినీ చూసింది, “నాన్నా నేను 
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వెళుతున్నాను! అన్నది గట్టిగా ఆ మాటలు చెబుతూ చెల్లమ్మ 

మమ్మల్నందరిసీ వదిలి పరలోకం వెళ్లిపోయింది. 

మరణం ఒక మార్చుమ్మాతమే అయినప్పటికీ నా పియమైన కుమార్తె ఆమె 

పడుకున్న పడక ఖాళిగా వుండడం చూసేప్పుడు, అవిశ్వాసంనాకు 

మనశ్శాంతిని యివ్వలేదే? మరెవ్వరికీ జరగనిది నాకు జరిగిపోలేదు. జీవన 

పయాణంలో (పీతి ప్మాతమైన చాలా మందిని దారిలో వదిలి 

వెళ్లవలసివుంటుంది. (పయాణాన్ని ఎలాంటి పరిస్థితులలోనూ కొనసాగించే 

తీరాలి, వేరే మార్గం లేదు. చనిపోయేప్పు డు ఆమెకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలే. 

నేను పసిదాన్నే కదా? నాకు జీవితం యిప్పు డే కదా ఆరంభమవుతోంది? మరి 

యిప్పుడే అదీ ముగింపు వెతుక్కుంటొంది. ఎందువల్ల నాన్నా అని ఒకసారి 

ఆమె నన్నడిగిన సంగతి ఎలా మరిచిపోను? 

"దేవుని సమక్షాన్ని కోరండి. ఆయన చూపే వెలుగులో హృదయం 

వికసించనీయండి. ఆ మహాశక్తి అనుబంధం రోజు రోజుకూ 

దృఢపడనీయండి. కూర్చునేప్పు డు, నడిచేపు డు, పడుకునేప్పుడు అది 

జ్ఞాపకాలనుంచి తొలగి పోకుండా వుంద ఫీయుడి, మాసిపోకుండా 

వుండనీయండి. ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోనే ధైర్యాన్ని మీకు 

యివ్యనీయండి' అన్న కరుణా వాక్యాలను తలచుకుని నేను మనశ్శాంతిని 

పొందడానికి పయత్నించాను. 

మ్మదాసు వదిలి వెళ్లాలన్న కోర్కెనాలో ఎక్కువయింది, మలయాలో వున్న 

మరికొందరి మితులకు కూడా అక్కడవున్న పరిస్థితులను గురించి 

తెలియజేయమని రాశాను. వాళ్లూ నేను అక్కడికి రావడానికి ఉత్సావోన్ని 

వెలిబుచ్చారు. మలయాకు వెళ్లడం నిశ్చయమై పోయింది. అయితే వెళ్లడానికి 

మార్గం తెలియకుండానే నిశ్చయించుకున్నాను! దైనందిన ఖర్చులకే బాధపడే 

నేను, నాకు, నా కుటుంబానికి అయ్యే ఓడ ఖర్చులకు ఎక్కడినుంచి డబ్బు 

తేగలను? వాళ్లను ఊళ్లో వదిలి ఒంటరిగా వెళ్లడానికి నాకు మనసురాలేదు. 

డబ్బు యిబ్బంది వచ్చినప్పుడు అప్పుయివ్వడానికి కూడా యితరులు 

జంకుతారు. ఈ సమయంలో చెప్పలేనంత విరక్తి, బాధ కలిగిందంటే ఆశ్చర్యం 

లేదు కదా? ఎటువంటి రకరకాల మాటలను, సాకులను, ఉపదేశాలను నేను 

వినవలసి వచ్చింది? అయినప్పటికీ అటువంటి కిష్టప రిస్టితులలోనూ, నాకు 

హృదయ పూర్వకంగా సహాయం చెసిన ఒకరిద్దరు మితులనూ, కురుప్పత్తు 

కుట్టి కృష్ణమీనన్నూ, కారూర్ నీలకంఠన్ నంబ్యూదిపాద్నూ నేను 
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మరచిపోలేను. ఇంటి సామాన్లును అమ్మడంలో వచ్చిన డబ్బు అప్పుగా" 

తెచ్చుకున్న డబ్బు ఓడ టిక్కెట్లకూ దారి ఖర్చులకూ నరిపోయేట్టుంది. 

1927వ సంవత్సరం ఆగస్టు పందొమ్మిదో తేదీ సకుటుంబంగా నేను 
మ్మదాసులో ఓడ ఎక్కాను. కుట్టి కృష్ణమీనన్, మరి యిద్దరు ముగ్గురు మాకు 

వీడ్కోలు చెప్పడానికి వోర్చరుకు వచ్చారు. ఒక చోట మనకు ఏర్పడే 

అనుభవాలు బట్టు మనకు ఆ చోటు మీద అభిమానమో, విరక్తో, 

ఏర్పడుతుంది. మ(దాసులో నాకు కలిగిన విషాదపు అనుభవాలవల్ల కాబోలు, 

నేను ఆ చోటు నుంచి బయలుదేరేప్పుడు వేదన కల్గలేదు. సాయంతం 

నాలుగు గంటల [పాంతంలో ఓడ వోర్చర్ నుంచి బయలుదేరింది. మ్మదాసును 

విడిచిపెడుతూ దూరంగా వెల్లింది. తీరం కనవడేవరకు మేము పై అంతస్తులో 

నిలబడి చూశాము. 

ఆ ఓడలో చాలామంది కార్మికులు వున్నారు. మలయాకు వెళ్లే అన్ని 

ఓడలో నూ, వాళ్లు వుంటారు. వాళ్లు కూర్చోవడానికి, పడుకోవడానికి, భోజనం 

చేయడానికీ సౌకర్యం లేని స్థితిలోనే పయాణం చేశారు. ఓడ అధికారుల 

మాటలు కూడా అలాగే వున్నాయి. 

వివధ దేశాలకు కూలికోసరం మనదేశం నుంచి చాలామంది వెళారు. 

తెల్లవారికి సొంతంగా వున్న తోటలలో పనిచేయడానికి వాళ్లు 

అవసరమయ్యారు. అందుకోసరమే మలయా, లంక, మారిషన్, పశ్చిమ 

భారత దీవులు, ఫిజీ, దక్తిణ్యాఫికా మొదలైన (ప్రాంతాలలో కూలిపనులు 
చేయడానికి భారతీయులను వాళ్లు తీసుకుపోయారు. అది మన దేశ 

జనాభాను తగ్గించి సంపదను పెంచడానికి దోహదం చేసి వుండవచ్చు. 

అయితే మన జాతీయ గౌరవాన్ని దేశభక్తికి నశింపచేయడానికి దోహదం 

చేసింది. భారతీయులు కూలి వాళ్లు అని, విదేశీయులు మనల్ని అంచనా 

వేయడానికి అది దోహదం చేసింది. ద్వితీయ (పపంచ సంగామం తర్వాత 

అనేక దేశాలు స్వాతంతం పొందాక అక్కడక్కడ వున్న భారతీయుల 

సమస్యలు మనకూ, ఆ దేశస్తులకూ పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయింది. అది 

యింకా పరిష్కారం కాలేదు. 

విశాంతి కాలం ముగిసి మలయా తిరుగు పయాణమవుతున్న భారతీయ 

అధికారులు ఆ ఓడలో కొందరున్నారు. వారితో మాట్లాడినందువల్ల, 

మలయాలో బాగానే బతక వచ్చనిపించింది. మృదాసు విషాద అనుభవాలు 

మరుగున పడసాగాయి. అయినప్పటికీ ఏకాంతంలో రకరకాల ఆలోచనలు 

రాసాగాయి. కొన్ని సందర్భాలలో ఉత్సాహం కలిగించే ఆలోచనలు, మరికొన్ని 
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సమయాలలో విషాద జ్ఞాపకాలు, మితులతో సన్నిహితంగా కలిని 

మాట్లాడడానికి ఓడ (పయాణం అవకాశం యిచ్చినా, ఏకాంతంలో కూర్చుని 

ఆలోచనలను రేకెత్తించే సందర్భాలు కూడ ఓడ (పయాణంలో తటస్థిస్తాయి. 

ఉదయం సముదం నుంచి పైకి వచ్చే ఉదయభానుని ఆహాదకరమైన 

దృశ్యం, సాయం సంధ్యలో నసము(ద గర్భంలో దాక్కునే సాయం సూర్యకిరణాలు 

వివరించలేని భావాలను మననులో కలిగిస్తాయి. అలలు వరుసగా చందుని 

కిరణాలలో పైకి లేచిపడే దృశ్యం చూసే ఆనందంలో, ఆకాశంలో మెరిసే 

కోటానుకోటి నక్షతాలను తిలకించే వరవశమైన అనుభవం వర్ణనాతీతం! 

గత కాలం గురించిన ఆలోచనలు ఒక్కొక్కటిగా నా మనసులో 

మెదలసాగాయి. నాకు నలభైఒక్క సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ యితరుల 

సహాయం లేకుండా నేనూ నా కుటుంబం బతకడానికి కావలసిన ధనం నేను 

సంపాయించలేడు. నా వయసులో చాలామంది మతులు మంచి స్థితిలో 

వున్నారు. నేను అప్పు మాతమే సమకూర్చుకుని వున్నాను. భవిష్యత్తు 

గురించి దిగులు ఏదీ లేకుండా హాయిగా ప్రాక్టీసు చేసుకుంటూ వుండవలసిన 
వయసులో కొత్త జీవితం (పారంభించడానికి మరో దేశానికి బయలుదేరాను. 

ఇది నా విధి జీవితాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి తిరస్కరించాను. రానికి తగ్గ 
వరా అనుభవించాను. ఆర్థిక స్వాతంత్యం పొందడానికే మొదట (పయత్నం 

చెయ్యాలి. అది లేకుండా మరేదీ చేయలేము, ఇక మీదటైనా (పయత్నించి 
అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాను. 

అయితే యింతవరకూ, జీవించిన జీవితం, ఓడిపోయినదని మనసు ఒప్పు 

కోలేదు, ముందు జ్యాగత్తలేని వాడిగా వుండవచ్చు. అయితే జీవితాన్ని 
వృధాచేసినట్టు భావించ వచ్చునా? ధనార్జన విషయంలో ఓటమినే 

చవిచూశాను. అయితే జీవిత జయాపజయాలను ఒక్క డబ్బే నిర్ణయిస్తుందా? 

ఒక స్థితిలో చూస్తే విషాద అనుభవాలు జీవితానికి అవసరమైనవే అని 

భావ్చస్తువు న్నాను. ఆత్మ విశ్వాసం కలిగించడానికి, ఆత్మధెర్యం 

షెంపొందించుకోవడానికీ ఆ స్థితి దారిచూపుతుంది. ఆధ్యాత్మిక భావాలను 

గుర్తుచేయడానికి అదొక అవకాశంగానే అమరుతున్నది. అంతరాత్మకి _దోహం 

లేకుండా జీవితాన్ని కొనసాగించ వచ్చు అంటే విధి చూపిన కఠినమైన మార్గాలు 
అంతగా భరించరానివిగా అనిపించడంలేదు. విషాధ అనుభవాలతో పోరాడుతూ 

జీవితంలో విజయం సాధించిన చాలామంది చర్మితలను నేను జ్ఞాపకం 

తెచ్చుకొన్నాను. జీవితంలో ఓటమి అన్నదే మనలో దాగివున్న శక్తిని వీలైనంత 

వరకూ ఉపయోగించక పోవడం వల్లనే కదా? మనలో చాలామంది ఎలాగైనా 
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జీవించాలనే ఉత్సాహం కలిగివున్నారు. జీవితాన్ని ఒక బాధ్యతగా మనం 

భావించడం లేదు. దానికొక లక్ష్యంలేదు; నిశ్చయంలేదు. ఉన్నత లక్ష్యం 
అన్నభావమూ లేదు. అయితే ఆదర్శమూ, కర్తవ్యనిర్వహణ, లక్ష్యసాధనపట్ల 

ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్లే పపంచాన్ని ఉన్నత స్థితికి తోనుకొచ్చారు. ఇవాళ మనం 

అనుభవించే మంచికి, జీవితపు వసతులకూ, వాళ్లే కారణం! 

ఆగస్టు ఇరవై అయిదో తేదీ ఓడ స్పెట్టన్ హామ్ రేవు చేరింది. ముందుగానే 
నిర్ణయించిన (ప్రకారం పెనాంగ్కు వెళ్లలేదు. బి.కె. నంబియార్ ఆరోగ్యం 

సరిగ్గాలేక చికిత్స పొందుతూ వున్నారు. అందువల్ల కౌలాలంపూర్లో ప్రాక్టీసు 

చేస్తున్న వీరాస్వామి అనే బారిష్టర్కు నా గురించి ఆయన రాశారు. వీరాసామితో 

వున్న జి.కె. నారాయణన్అనే బారిష్టరును మదాసులోనే నాకు పరిచయం 

చేశారు. ఆయన నన్ను తనతో చేర్చుకునేందుకు అంగీకరించారు. అందువల్లే 

కౌలాలంపూర్కు బయలుదేరాను. జి.కె. నారాయణన్, స్పెట్టన్హామ్ రేవులో 

నన్ను తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చారు. ఓడ నుంచి దిగినప్పుడు నా దగ్గర 

పదహారు రూపాయలే వున్నవి. వాటిని మార్చి పది డాలర్లు చేసుకుని, నేను 

నా కుటుంబసభ్యులు కౌలాలంపూర్లో వున్న అతని యింటికి వెళ్తాము. 

మలయా దేశంలో కొత్త జీవితం (పారంభించాను. 
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ఆ రోజులలో మలయాకు ఇవాళ చూస్తున్న మలయాకు చాలా భేదం 

వుంది.పెనాంగు, మలాక్కా, సింగపూర్ మొదలైన (పదేశాలు (పత్యక్తంగా 
(బిటిష్వారి పరిపాలనకు లోబడి వుండేవి. "స్టేట్ సెటిల్ మెంట్స్” అని వాటిని 
వ్యవహరించేవారు. వాటి రాజధాని నగరం సింగపూర్. తొమ్మిది 'స్టెట్ లు 

మలయాలో వుండేవి. “బేరాక్', 'సిలాంగూర్, 'నికరీ”, సెంపిలాన్', 'బవోంగ్, 

మొదలైన నాలుగు స్టేట్లు ఒక పరిపాలనలో వుండేవి... దానిని 
'ఎఫ్.ఎమ్.ఎన్.” అని వ్యవహరించేవాళ్లు. ఆ రాష్టాల రాజధాని 

కౌలాలంపూర్. ఈ నాలుగు (పదేశాలలోనూ, (బిటిష్ వాళ్లు సుల్తానుల పేర్లతో 

పరిపాలన సాగించారు. మిగిలిన అయిదు స్టైట్లలో 'జోహోర్' 'కెలన్దాన్' 

"పేర్లిన్' "(ఠఎంకానో "కడా" మొదలైన _పాంతాలలో సుల్తానులే పరిపాలన 

జరిపారు. ఒక్కొక్క స్టేట్లోనూ, (బిటిష్ అధికారి వుండేవారు. సలహాదారు 

పేరుతో ఆయన వున్నప్పటికీ నిజానికీ ఆయనే పరిపాలకుడు.. ఈ వఐధంగా 
మూడు రకాల పరిపాలనా పద్ధతులు ఆ రోజులలో మేలయాలో వుండేవి. 
రెండవ (పపంచ సంగ్రామం ముగిసిన తర్వాత మలయా స్టేట్స్ ఒక ఫెడరేషన్ 
అయింది. కౌలాలంపూర దాని రాజధాని నగరం. ఇప్పుడు, మలయా, 

సింగపూర్ వేరు వేరు రాజ్యాలు. 

దాదాపు అరవైలక్షల జనాభాగల మలయాలో నలభై నాలుగు శాతం మలయా 

వాళ్లు, ముప్రైఎనిమిది శాతం చైనియులూ, పదకొండు శాతం భారతీయులు 

వున్నారు. మిగిలిన వాళ్లలో యూరోపియన్లు, మిగతా తెగలవాళ్లూ వుండేవారు. 

అక్కడ వున్న భారతీయులతో నూటికి ఎనభైఅయిదుమంది రబ్బరు 
తోటలలోనే, నగరపాలక సంఘాలలోనే, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లోనో, 

పనిచేసేవాళ్లు, మిగతా వాళ్లు చిన్న చిన్న అధికారులు, గుమాస్తాలు, 

ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్లు, బారిస్టర్లు, వ్యాపారులు అందరూ వుండేవాళ్లు. 

ఆర్థికపరంగా మలయా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశం, అడవిగా వున్న 

(పదేశాలు మంచిరోడ్డు, పెద్ద భవనాలు, ఇతర వసతులుగా ఏర్పడ్డాయి. ఆ 
కాలంలో మలయాలో జాతీయ భావం అంటూ (పజలలో ఎలాంటి వికాసమూ 
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ఏర్పడలేదు. భారతీయులలో చాలామంది ఉద్యోగం, వ్యాపారం చేస్తూ రోజులు 

గడిపే వాళ్లు. 

అక్కడ వకీలు (ప్రాక్టీసు చేసే విధానంలో కొన్ని (వత్యేకమైన అలవాట్లు 

వుండేవి. భారతదేశం నుంచి వచ్చే న్యాయమూర్తులను, అక్కడ ప్రాక్టీసు 

చేయడానికి అనుమతించడంలేదు. బారిష్టర్లు సాలినిటర్లు మా(తమే అక్కడ 

ప్రాక్టీసు చేయడం సాధ్యం. లేకుంకే అక్కడ నిర్వహించే ఒక (పత్యేకమైన చట్ట 

పరీక్షలో వుత్తీర్ణులయితే (పాక్టీసు చేయవచ్చు. అలాంటివారు చాలా తక్కువగా 

వుండేవారు. ఆనాటి (బిటిష వారయిన బారిష్టర్లు; సాలిసిటర్లు మామే 

అక్కడ ఎక్కువగా (పాక్షీసు చేసేవారు. కొందరు చైనావాళ్లు, భారతీయులు, 

కూడ వుండేవారు. ఇవాళ చైనా, మలయా, బారిష్టర్లు సంఖ్యలో 

పెరిగివున్నారు. ఆ కాలంలో యింతమంది లేరు. కౌలాలంవపూర్లోనూ, 

సింగపూర్లోనూ విడి, విడిగా ఉన్నత న్యాయస్థానాలు వుండేవి. 

మలయాలో న్యాయవాది విడిగా పాక్టీసుచేయడం లేదు. ముగ్గురు 

నలుగురో లేదా యింకా ఎక్కువ మందో కలిసి ఒక కంపెనీగా ఏర్పడి (పాక్టీసు 

చేయడం అలవాటుగా వుండేది. ఈ పద్ధతిలో కొంత సదుపాయం కూడా వుంది. 

కొందరికి కోర్టుకు వెళ్లి కేసు వాదించడానికి ఆసక్తి వుంటుంది. వాళ్లు దానిని 

ఉత్సాహంగా చేపట్టవచ్చు. మరికొందరికి న్యాయస్థానంలో సంబంధం వుండదు. 

కార్యాలయంలో వుంటూ, పార్టీవారికి కావలసిన సలవోలివ్వడం, కేసు 

నిర్వహించడానికి కావలసిన పుతాలు నరిచేయడంలో ఎక్కువ ఆసక్తి సామర్థ్యం 

కలిగివుంటారు. అందరూ వారి వారి నైజానికి, ఆసక్తికి తగ్గట్టుగా _పాక్టీసు 

జరుపవచ్చు. ఒకరు కొత్తగా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించేప్పు డు ఇలాంటి ఏదైన ఓ 

వృత్తి సంస్థలో చేరినట్లయితే, (ప్రాక్టీసు కోసం పార్టీలను ఎదురుచూడవలసిన 

అవసరం లేదు. కొంతకాలం ఒక కంపెనీలో జీతానికి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత, 

అందులో ఒక భాగస్వామిగానే చేరవచ్చు. ఒక్కొక్కరి దగ్గరా విడివిడిగా ఫీజు 

తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు. మొత్తం ఆదాయాన్ని మొత్తం రాబడిమీద 

కార్యాలయనిర్వహాణ ఖర్చులు పోను, మిగిలిన దానిని ఒప్పందం _పకారం 

ప్రాక్టీసు చేసే భాగస్వాములు పంచుకుంటారు. పలుచోట్లలో ఒకే కంపెనీవాళ్లు 

కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. _పధాన కార్యాలయం ఒక చోట, 

శాఖలు వేర్వేరు (ప్రాంతాలలో వుంటాయి. ఆ రోజులలో మలయా; 

సింగపూర్లో వున్న వృత్తి విధానం ఇది. 

జి.కె. నారాయణన్, వీరాస్వామి యిద్దరూ భారతీయులు. "సాండేర్సొ అండ 

కంపెనీ అన్న పేరుతో ఒక సంస్థను ఏర్పరచి, భాగస్వాములుగా 

కాలాలంపూర్లో ప్రాక్టీసు జరిపెవారు. వీరాస్వామి, అక్కడ చట్ట నిర్ణయ 
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సభలో భారతీయ సభ్యులుగా వుండేవారు. మధుర స్వభావం, వాక్చాతుర్యం 

గల ఆయన (పజల మధ్య మంచి పలుకుబడి వున్న బారిష్టరుగా 

వెలుగొందారు. కౌలాలంపూర్ నుంచి నూరు మైళ్ల దూరంలో మలాక్కా అనే 

చోట కొత్తగా ఒక కార్యాలయం తెరిచి, అక్కడ నన్ను బసచేయడానికి 
నిర్ణయించారు. ఆ రోజుల్లో, మలయాలో వచ్చి ఆరునెలలు గడిపిన తర్వాతే 

ప్రాక్టీసు. చేయవచ్చు అన్న చట్టం అమలులో వుండేది. ఆ ఆరునెలల 

కాలానికి నాకు ఒక కొంత మొత్తం జీతంగా యివ్వడానికి తర్వాత జీతాన్ని 

పెంచేట్టు, నిర్ణయించారు. ఈ విర్పాటుకు ఒప్పు కుని, నేను నా కుటుంబం' 

మలాక్కా వెళ్తాము, అక్క 'సాండేర్స్ అండ్ కంపెనీ" వాళ్లు కొత్తగా తెరిచిన 

కార్యాలయాన్ని నాకు అప్పగించారు. నా వల్ల న్యాయస్థానం వెల్లి కేసు జరపడం 

సాధ్యం కాదు కాబట్టి. వారానికొకసారి నారాయణన్గాన్ని వీరాస్వామిగాని 

వచ్చేవారు. ఈ విధంగా ఆరు నెలలు గడిచింది. నాకు నెలానెలా లభించే 

జీతం, ఖర్చుకు చాలేది కాదు. ఆరు నెలలు గడిచిన తర్వాత వాళ్లు అదనంగా 

ఇస్తామన్న మొత్తం కూడా అంత ఎక్కువేమీకాదు. పైగా నేను _పాక్టీసు 

చేయడానికి (పభుత్వ అనుమతి కోసరం ఫీజువేరే ఐదువందల డాలర్లు 

కట్టవలసివచ్చింది. అందువల్ల ఆలోచించిన తర్వాత నాకు ఈ ఏర్పాటు 

తృప్తికరంగా లేదు. సాండర్స్ కంపెనీని వదలి, సాంతంగా (ప్రాక్టీసు చేయడమే 

మేలు అని భావించాను. అందుకోసరం ఏర్పాట్లు చేయసాగాను. అది అంత 

సులభంకాదు. 

కొంతైనా పెట్టుబడి లేకుండా, అక్కడ (పాక్టీసు (పారంభించడం సాధ్యం కాదు. 

బసచేయడానికి మ్మాతమే కాకుండా, కార్యాలయానికి తగిన ఒక స్థలం, అద్దెకు 

తీసుకోవాలి. కార్యాలయానికి కావలసిన సాధన సామా(గి కొనాలి. _పాక్టీసు బాగా 

స్థిరపడెంతవరకు మూడు నాలుగు మాసాలు కార్యాలయం నిర్వహించడానికి 

డబ్బుకావాలి. 

నలుగురెదుగురు గుమాస్తాలకు జీతం ఇతర ఖర్చులు, అన్నిటికీ కలిపి 

ఒక పెద్ద మొత్తం ఖర్చుపెట్టాలి. నా చేతిలో ఏమి లేదు. సాండల్స్ కంపెనీ 

వదలి సాయంకాలం నేను ఇల్లుచేరిన తర్వాత, మర్నాడు ఏం చేయడానికి ఒక 

నిర్ణయం లేదు. 

ఒక వారం గడిచింది. ఆరు నెలలుగా అక్కడికి వచ్చివుండేడంవల్ల అక్కడ 

చాలామందిని పరిచయం చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ విధంగా 

పరిచయమైన ఒకాయన నాకు వేయిడాలర్లు కార్యాలయం (పారంభించడానికి 

అప్పు గా యివ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఆ సహాయం పొంది, 1928వ సం!! జూన్ 

నెలలో మలాక్కాలో (పాక్టీసు ప్రారంభించాను. ఎక్కువ కాలం జాప్యం 
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చేయకుండా అక్కడ నుంచి ముప్పైమైళ్లు దూరంలో మూవార్ అనే చోట ఒక 

కార్యాలయం [(పారంభించాను. అది జోహోల్ సైట్లో వుండేది. మలాక్కా 

(బిటిష్ వారి _పత్యక్ష అధికారానికి లోబడిందని చెప్పాను కదా! సోమవారం 

నుంచి శనివారం వరకు అయిదు రోజులు నేను మలాక్కాలో వుండేవాణ్ణి. శని- 

ఆదివారాలలో నేను మూవార్కు వెళ్లాను. జోహోర్ సులాన్ 

మవహామ్మదీయుడు కావడం వల్ల అక్కడ గురు-శ్నుకవారాలు సెలవురోజులు. 

అందువల్ల విరామం లేకుండా వారంలో ఏడురోజులూ పనిచేశాను. 

వ్యాజ్యవు దారుల్లో, ది నావాళ్లు, తమిళులు, మలయావాళ్లు అందరూ 

వుండేవారు. ఆయా భాషలు తెలిసిన గుమాస్తా కావలసి వచ్చింది. పార్టీలు 

వారిని చూసి, వాళ్లు చెప్పినదాన్ని రాసుకుని, ఆంగ్రంలోని అనువదించి 

"స్టేట్మెంట్స్ తయారుచేయాలి, అది ఒక గుమాస్తావని. న్యాయస్థానానికి వెళ్లి 

అక్కడ కాగితాలను స్మృకమంగా పెట్టుకోవడానికి, విచారణకు వచ్చే కేసులను 

గురించి తెలుసుకుని పనిచేయడానికి ఒక కోర్టు క్లర్క్ వుంటాడు. భూమికి 

సంబంధించిన కేసులను, షుతాలను రిజిస్టర్ చేయడానికి, లాండ్ ఆఫీన్కు 

వెళ్లి పనులు చూడడానికి ఒక లాండ ఆఫిన్ క్షర్క్ కావాలి. షతాలు రాసి 

సిద్ధం చేయడానికి “కన్వేసింగో గుమాస్తా ఒకడు కావాలి. వీళ్లందరూ కాకుండా, 

కైవఏస్థు, అటెండర్ అంటూ ఒక్కొక్క న్యాయవాది అఆఅఫీసులోను ఏడెనిమిది 

మంది దాకా జీతాలు పుచ్చుకునేవారు వుండేవారు. రెండు కార్యాలయాలలో ఆ 

రోజుల్లో నాకు నెలకు వెయ్యిడాలర్లు ఖర్చుపెట్టవలని వస్తుందని అనిపించింది. 

కార్యాలయం (పారంభించి ఎక్కువ రోజులు గడిచే లోపలే, ఉత్సాహం 

కలిగించేవిధంగా ఆదాయం రాసాగింది. క్షిష్టపరిస్థితులు తగ్గాయి. మంచి కాలం 

పారంభమయింది అని నేను తృప్తితో సంతోషంతో పనిచేయసాగాను. పరిస్టితి 

ఇదే విధంగా కొనసాగినట్లయితే కొంత డబ్బు సంపాదించుకుని మాతృదేశానికి 

తిరిగి వెళ్లవచ్చన్న విశ్వాసం కూడ నాలో వేళ్తూన సాగింది. 

మలక్కా ఒక పెద్ద నగరం కాదు. పదిహేనవ శతాబ్దం (పారంభంలో 

పోర్చుగీసు వారు మలక్కాలో వచ్చి స్థిర పడ్డారు. చాలాకాలం అది వారి 

కాలనీగా వుండేది. పోర్పుగీను నాగరికత చిహ్నాలు అక్కడ విరివిగా 

చూడవచ్చు. పోర్చుగీసు జాతికి చెందిన (_పజలు చాలామంది ఇంగా 

మలాక్కాలో వున్నారు. వాళ్ల మాతృభాష పోర్చుగీసే, ఆచార వ్యవహారాలలో 

చాలా మార్పులు వచ్చినప్పటికీ వాళ్లు తమను పోర్పుగీసుకు చెందిన 
వారుగానే అభిమానంతో భావిస్తున్నారు. 

మలాక్కాలో చైనీయులు, మలాక్కావారు కాకుండా, అధిక సంఖ్యలో 

భారతీయులు కూడా వున్నారు. 'మలాక్కా భారతీయులు” అన్న పత్యేక తెగ 
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వాళ్లు అక్కడ వుండేవారు. వాళ్లు ఎక్కువగా లేరు. తరతరాలుగా వాళ్లు స్థిరంగా 

జీవిన్తున్నారు. వారి పూర్వీకులు తమిళులే. అయినప్పటికీ తమిళ భాషను 

మరిచిపోయారు. మలాయ్భాష మాట్లాడుతూ కొన్ని మార్పులతో హిందువుల 

ఆచారవ్యవవహారాలను ఆచరిస్తూ వస్తున్నారు. 

సమీపంలో వున్న రబ్బరుతోటలలో గుమాస్తాలుగానూ, అధికారులుగాను, 

చాలామంది మలయాళీలు వుండేవారు. పనులు ముగిశాక, సాయం 

సమయాలలో భారతీయులందరూ కలిసి, సంతోషంగా పొద్దుపుచ్చడానికి ఒక 

క్లబ్ ఎర్పరచడానీక్ నేను మొట్టమొదట (పయత్నించాను. భారతీయుల 

సాంఘిక జీవనంలో కొంతైనా అది మార్పు తీసుకువచ్చింది. పట్టణాలలో 

నివసించే వారు మాతమే కాకుండా సమీపంలో వున్న రబ్బరు తోటలలో 

పనిచేసేవారు కూడ అందులో సభ్యులయ్యారు. (పతిరోజూ సాయంకాలం 

అక్కడ చేరే రకరకాల భారతీయులు క్లబ్ నిర్వహించడానికి ఉత్సాహంగా 

సహకరించారు. ఆ సంవత్సరం దీపావళి సందర్భంగా 'మలాక్కా క్షబ్'లో 

మేము ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవాలు విజయవంతం అయిన ఫలితాలు 

యిచ్చాయి. మూడురోజుల పాటు ఏర్పాటుచేయబడిన ఆ ఉత్సవాలను 

చూడడానికి చాలామంది చాలా దూరం నుంచి మలాక్కా వచ్చారు. రెండు 

సంవత్సరాల పాటు నేను ఆ క్లబ్ అధ్యక్రునిగా వున్నాను. మలాక్కా నుంచి 

సింగపూర్ కు వెళ్లే ముందే ఆపదవినుంచి విరమించాను. ఆ క్లబ్ ఇంకా మంచి 

స్థాయిలో కొనసాగుతూనే వుంది. 

నా పాత మితులు కొందరు, నేను మలాక్కాలో వున్నప్పు డు భారతదేశం 

నుంచి వచ్చారు. వాళ్లలో చెప్పు కోదగ్గవారు ఆంధ నాయకులు (పకాశం, 

ఆయన సతీమణి వచ్చారు. మ(దాసులో “స్వరాజ్య అన్న పతికను 

పారంభించి, పవచురించడానికి "స్వరాజ్య కంపెనీకి వాటాలు (షేర్స్) 

సేకరించడానికి ఆయన వచ్చారు. ఆ రోజులలో _పకాశం రాజ్యసభలో ఒక 

సభ్యుడు. ఆయన సతీమణితో పాటు నా వద్ద ఒక వారం పాటు గడిపారు. ఆ 

రోజుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పటికీ నా మనసులో స్పష్టంగా గుర్తుకు 

వస్తోంది. 

ఒక రోజు ఉదయం నేను, _పకాశం, ఆయన సతీమణి మలాక్కా నుంచి 

బయలుదేరి వెళ్తాము. నా కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరాము. మలయాలో 
మంచి రహదార్లు వున్నాయి. మామూలుగా నా (డైవర్ ఆగన్త్యన్ వేగంగా కారు 
నడిపేవాడు. ఆరోజు మేము ముఖ్యంగా ఒక చోటకి పోవలని వచ్చింది. అతి 

వేగంగా కారు నడపడం తనకు చేతనవును అని ఆ (డైవరు తన (పతిభ 

చూపెట్టవాడు. ఆ రోజూ సామర్థ్యంగా కారు నడిపాడు. కారులో కూర్చున్న పది 
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నిమిషాలలో మేము అనుకున్న దానికన్న ఎక్కువ దూరం చేరుకున్నాము. నేను 

అతనితో వేగాన్ని తగ్గించమని చెప్పాను. రెండు మూడుసార్లు చెప్పినా కూడా, 

వాడు మా వాహనాన్ని మరో వాహనం దాటిపోనంత వేగంగా నడిపాడు. అర 

గంట గడిచాక కారు ఒక పాడవైన రోడ్డును చేరుకుంది. రోడ్డుకు ఒక వైపుగా 
కాలువ వుంది, గంటకు యాభ్రమైళ్లు వేగంతో పోతున్న కారు దారి తప్పి 

కాలువలోకి జారింది. కాలువ వెడల్పయినది కాదు. అందువల్ల కారు కింద 

పడలేదు. కాలువ గట్టుకు ఆనుకుని పక్కగా ఒరిగిపోయింది. మాలో ఎవ్వరికీ 

ఏమీ జరగలేదు. ఆయుస్సు గట్టిగా వుండడం వల్ల బయట పడ్డాము. 
అయినప్పటికీ కారునుంచి బయటికి రావడానికి ఇతరులు సహాయం 

చేయవలసివచ్చింది. ఆగస్త్యన్ దీనివల్ల భయవడిపోలేదు. తన అజ్యాగత్త వల్లే 

వివత్తు వాటిల్లిందని కూడా అతను భావించలేదు. రోడుసకమంగా లేకపోవడం 

వల్లే బండి దారి తప్పి, పక్కకు ఒరిగి పోయిందని చెప్పాడు. ఇలాంటి 

వివత్తులలో నేనూ ఆగనస్త్యయన్ చాలా సార్లు ఇరుక్కుని బయటపడ్డాము. 

కౌలాలంపూర్ నుంచి ఒకనాడు అర్థ్ధర్మాతి మలాక్కాకు వెళ్లవలసి వచ్చింది. 

ఆగస్త్యన్ యధ్యాపకారం కారును వేగంగా నడిపాడు. మలాక్కా నుంచి ముప్పై 
మైళ్లు దూరంలో వుండే ఒక స్థలాన్ని బేరినప్పు డు, బండి దారిలో పడుకుని 
వున్న ఒక ఎద్దుమీదెక్కి దాపున వున్న కాలువలోకి దిగిపోయింది. కాలువ 

. ఎక్కువ లోతులేదు. అప్పు డు నేను న్నిదపోతున్నాను. ఉన్నట్టుండి మేల్కొని 

చూసి నప్పు డు, బయటకి దిగడానికి వీలులేకుండా కారు దిగబడి వుండడం 

గమనించాను. అదేదో ఒక [గామం. కారు చీకటిలో ఏమీ తెలియలేదు. కారు 

దొర్లిన చప్పుడు విని దాపున వున్న ఇళ్లనుంచి కొందరు మలయా వాళ్లు 

దీపాలతో వచ్చారు: నాకు ఆశ్చర్యం భయం వేసింది. ఎద్దు చచ్చి పడివుంది. 

ఆగస్త్యన్ వల్లగాని, నా వల్లగాని లేవడానికి వీలుకాలేదు. తెల్ల వారాక కొందరు 

వచ్చి సహాయంబేసి బండిని కాలువ నుంచి తీసి, రోడ్డు మీదికి చేర్చిన తర్వాత 

మేము (పయాణం కొనసాగించాము. ఆ రోజు మ్మాతమే ఆగస్త్యన్ కారును కాస్త 

నిదానంగా నడిపాడు. కారణం అతను బాగా అలిసిపోవడం కావచ్చు! 

తాను కారు నడుపుతున్నప్పు డు వంరెవ్వరి వాహనమూ తన్ను దాటిపోవడం 

అతను ఏమ్మాతమూ సహించడు. ముందు వెళ్లే బండిని దాటి పోతేనేగాని 

అతనికి తృప్తి వుండదు. ఒకసారి మలాక్కా నుంచి మువ్వారు అనే చోటికి 

వెళ్లేప్పుడు, ఒక ఆంగ్లేయుని కారుని ఓవర్టేక్ చేసి దాటిపోయాడు. ఆ 

తెల్లవాడు అది పోలీన్కు తెలియజేశాడు. ఇతరుల క్షేమానికి భంగం కలిగించే 

విధంగా కారు నడిపాడన్న నేరం ఆగస్త్యన్ మీద మోపబడింది. అతని వైపు 

సాక్షిగా నిలబడ్డ నన్ను విచారించారు. కారు గంటకు యాభైమైళ్లు, దాని కన్నా 
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ఎక్కువ వేగంతో వెళ్లినట్టు నాకు గుర్తు. న్యాయస్థానంలోనూ, అదే చెప్పాను. ఆ 
సాక్ష్యం ద్వారా యాభఖైెరూపాయలు జరిమానా విధించారు. జరిమానా 

చెల్లించలేదంటే రెండు వారాలు జైల్లోవుండాలి. డబ్బు నేను చెల్లించినప్పటికీ, 

ఆగస్త్యన్కు శిక్ష పడడం నచ్చలేదు. 'ముప్పైమైళ్లు వేగంతోనే నడిపానని 

యజమాని చెప్పివుంకే శిక్ష పడివుండేది కాదు" అని ఆగస్వ్యన్ బాధపడ్డాడు. 

“అది సరేగాని ఆగస్త్యన్ నువ్వు యాభెమైళ్లు వేగంతోనే కదా నడిపొవు?' 

అన్నాను. 'దాన్ని కోర్టులో చెప్పవచ్చా' అన్నాడు జవాబుగా. 

ఆగస్త్యన్ గోట్టివాడు మ్యాతమే కాదు, విశ్వాసపాతుడు కూడా. 

పనిచేయడానికి బద్ధకం లేని వాడు. కారు నడిపేప్పు డు వేగం తగ్గించమంకేు 
మాతం అతనికి గిట్టదు. వేగంగా నడవలేదంకే మోటారు కారు 

వుంచుకోవలసిన అవసరమే లేదన్నది అతని వాదం. 

ఆగస్త్యన్ కొన్ని నెలల పాటు నాతోనే వున్నాడు. తర్వాత (గామం వెళ్తాడు, 

ఒక సంవత్సరం గడిచాక ఆగనస్త్యన్ మరణవార్తవిని, పియమైన మితుని 

పోగొట్టుకున్న బాధ ఏర్పడింది. 

_ఉదావివ కళగ నాయకుడు ఈ.వి. రామస్వామి నాయకర్ నేను మలయాలో 

వున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చారు. ఆత్మగౌరవ ఉద్యమ (పచారం చేనుకుంటూ, 

నాయకర్ మలయాలో చాలా (ప్రదేశాలు పర్యటించారు. రెండు రోజులు 

ఆయన, ఆయన సతీమణి మా యింట్లో బసచేశారు. 

సహాయనిరాకరణోద్యమంలో పాల్లొన్న వారిగా మేము తరుచూ కలుసుకుని 

మాట్లాడే అవకాశం వుండేది. తర్వాత నాయకర్ కాంగెన్ నుంచి విడిపోవడం 

మా(తమే కాకుండా, కాం(ాన్కు వ్యతిరేకంగానూ మారారు. అయినప్పటికీ అది 

మా వ్యక్తి గత సంబంధాలకు ఆటంకంగా లేదు. మలయాలో (దావిడ, కళగం 

వాళ్లు నాయకర్ రజతోత్సవం జరిపినప్పుడు, ఆ సమావేశానికి నన్ను 

అధ్యక్షత వహించమని ఆహ్వానించారు. జాతీయ భావాల విషయంలో మా 

యిద్దరి మధ్యా ఐకమత్యం లేకపోయినప్పటికీ, ఆయన సామాజిక పురోగతికి 

చేస్తూన్న కృషి అభినందించడానికి ఆ సందర్భాన్ని వనియోగించుకున్నాను. 

నాయకర్ మంచి వక్త, మంచి వాడు, (పజా సేవానురక్తితో పాటు, నాయకత్వం 

వహించే లక్షణం కూడా ఆయనలో వుండేఏ. నలభైయేళ్లు కు పైగా _పజాసేవ 

చేస్తున్న నాయకర్ను ఆయన భావాలతో అంగీకరించలేనివాళ్లు సైతం 
ఆయనను ఒక సమర్థవంతమైన వ్యక్తి అని అంగీకరిస్తారు. 

దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు నేను మలాక్కాలో (ప్రాక్టీసు చేశాను. నాట్టు 

కొట్ల చెట్టియార్లు చాలామంది అఐఅక్కడవుండేవారు. డబ్బును వడ్డీకి 

యివ్వడన్హే వారి వ్యాపారం. ఈ విధంగా వాళ్లు మలయాలో పల్వుపాంతాలలో 
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లక్షల కొద్దీ డబ్బును యిచ్చారు. వాళ్లల్లో చాలామంది మితులుగాను, 

పార్టీలుగాను నాతో చాలా స్నేహంగా వుండేవారు. 

చెట్టినాడు రాజుసర్ అణ్జామలై చెట్టియార్ మలాక్కాకు వచ్చినప్పుడు 

ఆయనకు స్వాగతం చెప్పడానికి ఒక పెద్ద బహిరంగసభ పిర్పాటు చేశారు. 

దానికి నన్ను అధ్యక్షత వహించమని పిలిచారు. ఆ రోజే అణ్జామరై 

చెట్టియార్ నాకు పరిచయమయ్యారు. చెట్టియార్ వంశస్థులు ఆయన్ను 

చాలా ప్రేమగా ఆవ్వోనించి గౌరవించారు. మలాక్కాలో జరిగిన ఆ స్వాగత 

సభలో నేను పాల్గొన్నది యింకా నాకు జ్ఞాపకం వుంది. అణ్జామనై చెట్టియార్ 
వాక్చాతుర్యం, ఆకర్షణ ఒక్కసారి చూస్తే మరిచిపోలేనివి. 

చెట్టియార్ల గురించి చెప్పేప్పు డు మలాక్కాలో నేను ప్రాక్టీసు చేస్తున్న 

రోజులలో ఒక్ష (క్రిమినల్ కేసులో చిక్కుకున్న చెట్టియార్ కోసరం, నేను కేసు 

వాదించడానికి వచ్చిన సంఘటన గుర్తుకొస్తాంది. చెట్టియార్ను జామీనులో 

విడిపించమని నేను కోర్టువారిని కోరాను. అక్కడ చెట్టియార్ వంశస్తులు 
గుమిగూడివున్నారు. (పతివాది కూడా మధ్యలో వున్నాడు. చెట్టియార్ను 

జామీన్త వత అతన కోర్టువారిని కోరాను. అపరాధం ఎలాంటిదో 

తెలుసుకోవడానికి న్యాయమూర్తి కొంతసేపు ఆలోచించారు. చివరికి 

జామీన్మీది విడిపించమని ఆజ్ఞాపించారు. జామీన్ వివరం 

తెలియజేయడానికి నేను చెట్టియార్ను వెతికాను. ఆయన కనిపించలేదు. 

నాలుగు (పక్కలా చూశాను. పోలీసువాళ్లు వెతికారు. పోలీన్స్టెషన్లో వివరం 

తెలియచేశాను. చెట్టియార్ను చూడ్డానికి వీలుకాలేదు. న్యాయస్థానంలో 

గుంపులుగా (పజలు వున్నప్పు డు, ఎవరికీ తెలియకుండా పట్టపగలు రెండు 

గంటలకు తప్పించుకుపోయిన చెట్టియార్ సామర్థ్యం అందరినీ 

ఆశ్చర్యపరిచింది. నిరవరాధి' యైన నా పార్టీదారు చర్య నాకూ ఆశ్చర్యం 

కలిగింది. తర్వాత ఈనాటి వరకూ ఆ చెట్టియార్ గురించి ఎటువంటి సంగతీ 

తెలియలేదు. అతడు అక్కణ్ణించి పారిపోవడం ఎలా సాధ్యమయిందనీ నాకు 

యింకా అర్థంకాలేదు. 
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రబ్బరు, సీసం విరివిగా లభించే (పదేశం మలయా. వాటి ధరలను బట్టి 

మలయా దేశ వాణిజ్యం, ఎక్కువ తక్కువలు, ఆర్థిక బలాబలాలు ఆధారపడి 

వుంటాయి. నేను అక్కడికి వెళ్లిన రోజులలో రబృరుకు మంచి గిరాకీ వుండేది. 

రబ్బరు తోటలను కొనడం, అమ్మడం విరివిగా వర్తకం జరుగుతూ వుండేది. 

దానికి సంబంధించిన పృతాలు రాసి తయారుచేయడానికి, రిజిష్టర్ 

చేయడానికి, చట్టానికి సంబంధించిన వారి అవసరం ఎక్కువగా వుండడంవల్ల, 

న్యాయవాదులకు అది సరైన ఉద్యోగంగా వుండేది. ఒక్కరిద్దరు సవోయకులతో 

మామే గమనిస్తూ వుండేవారు. నా మలాక్కా కార్యాలయంలో ఆ పని చేసిన 

వ్యక్తి చైనీయుడు. సుతోంగ్ అనే పేరుగల అతనికి ఆ రంగంలో మంచి 

అనుభవం, ' తెలివితేటలు వుండేవి. తన మిత్రుడైన ఒక చైనీయిసికి వెయ్యి 

డాలర్లు అప్పు కావాలని, అతని రబ్బరు తోటను తాకట్టుగా రాసి యిచ్చేట్టు, 

ఎవరైన చెట్టిగారి వద్ద డబ్బు తీసివ్వమని సుత్తోంగ్ నన్ను అడిగాడు. నాకు 

తెలిసిన ఒక చెట్టియార్ నేను అడిగిన పుకారం అప్పు యివ్వడానికి 

' అంగీకరించారు. ఆ తోటకు సంబంధించిన షుతాలను బాగా పరిశీలించి, 

చూసిన తర్వాతే అప్పు యివ్వడం మంచిదని నేను చెట్టియార్కు సలవాో 

చెప్పాను. అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి ప(ుతంలో నా ఎదుటి సంతకం పెట్టాడు. ఆ 

తర్వాత రిజిష్టర్ చేయడానికి నేను పాలను లాండ్ ఆఫీసరుకు పంపాను. 

రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత పతం రిజిష్టర్ అవకుండా తిరిగి వచ్చింది. 

తోటకు స్వంతదారు చనిపోయాడని, పష్యతంలో సంతకం చేసిన వ్యక్తి దొంగ 

సంతకం చేశాడనీ, తెలిసింది. సుత్తోంగ్కు ఎరిగిన వాడని నేను చెట్టియార్ను 
'డబ్బుయివ్వమన్నాను. రిజిష్టర్ కాకుండా ప(తం తిరిగి రాగానే కన్నీళ్లతో 

చెట్టియార్ నా ఆఫీసుకు వచ్చారు. మితుడు తన్ను మోసంబచేసినట్లు 

సుత్తోంగ్ విచారించాడు. చెట్టియార్ నష్టానికి నేను చట్ట చకారం బాధ్యుణ్ణి కాక 

పోయినప్పటికి నామాటను నమ్మే ఆయన డబ్బు యిచ్చాడన్న విషయం 

కాదనడానికి లేదు. డబ్బు పుచ్చుకున్న వ్యక్తి వెంటనే వూరు వదిలి 

వెళ్లిపోయాడు. అతను డబ్బు తిరిగి చెల్లించలేదంకే దాన్ని నేను యిచ్చేట్టు 

చెట్టిగారికి మాట యిచ్చాను. ఆయన కొన్ని రోజులు ఎదురుచూశారు. 
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పారిపోయిన వ్యక్తి గురించీ ఏ సంగతీ తెలియలేదు. పోలీసువాళ్లు ఆచూకీ 
కనిపెట్టడానికి వీలుకాలేదు. అతను చైనాకు పారిపోయాడు. చెట్టిగారికి 

యివ్వడానికి నా చేతిలో డబ్బు లేదు. అందువల్ల ఆ మొత్తానికి నేను 

ఆయనకు (ప్రామిసరీ నోట్ రాసి యిచ్చాను. అందులో నేను సంతకం 

చేస్తున్నప్పుడు చెట్టియార్ ముఖంలో కృతజ్ఞాతా భావం, ఆశ్చర్యం, 

కనిపించాయి. ఆ అప్పు తీర్చడానికి రెండేళ్లు పట్టింది. 

మువ్యారు కార్యాలయంలో ఇంకో అనుభవం కూడా కలిగింది. అది దీనికన్నా 

ఘోరమైనది. మువ్వారు కార్యాలయంలో పాలను రిజిష్టర్ చేసుకుని 

రావడానికి వెళ్లే వ్యక్తి ఒక ఫణిక్కర్, నల్లగా కొంచెం లావుగా, పొట్టిగా చిన్న 

మీసంతో వుండే ఫణిక్కర్ పార్టీలతో కలుపు గోలుతనంగా వుంటూ, విషయాలు 

సేకరించేవాడు. పలుకుబడి కలవాడు. పార్టీలకు అతని మీద మంచి వశ్వాసం 

వుండేది. నేనూ అతన్ని నమ్మాను. మువ్వారు కార్యాలయానికి నేను వారంలో 

రెండు రోజులే వెళ్లేవాణ్ణి. పార్టీలు షృతాలలో నా ముందు సంతకాలు చేశాక, 

రిజిష్టర్ చేయడానికి కావలసిన డబ్బులను నేను ఫణిక్కర్కు ఇచ్చేవాణ్జి. 

పాలు రిజిష్టర్ చేసి తిరిగివచ్చిన తర్వాత హక్కుదార్లకు వాటిని పంపే వాణ్ణి, 

పార్టీల పేర్లూ. షుతాలలో సంతకాలైన తేదీ, వివరంగా తెలుసు కొవడానికి 

కార్యాలయంలో ఒక రిజిష్టర్ పుస్తకం పెట్టాము. షతాలును తిరిగి 

యిచ్చేప్పుడు, ఆ వివరం కోసరం హక్కుదారు సంతకం అందులో 

' తీసుకోవాలని నేను కార్యాలయంలో నొక్కి చెప్పాను. మువ్వారు కార్యాలయానికి 

'వెళ్లేప్పు డల్లా, నేనా రిజిష్టర్ వుస్తకాన్ని జా(గోత్తగా పరిశీలించడం కద్దు. 

ఒక్కసారి కూడా అందులో తప్పు కనిపించలేదు. కొన్ని నెలలు గడిచాయి. 

మలాక్కా సంఘటన జరిగి రెండు నెలలు గడిచిన తర్వాత, ఒక శనివారం 

నేను మువ్వారు వెల్లినప్పు డు ఒక చెట్టియార్ నా దగ్గరికి వచ్చారు. తనకు 

కొన్ని ప్మతాలు తిరిగిరాలేదని చెప్పారు. నేను ఫణిక్కర్ను పిలిచి ఎందుకు 

యివ్వలేదని అడిగినప్పు డు, దాన్ని ఇంట్లో పెట్టినట్లు చెప్పి తీసుకు వస్తానని 

వెళ్లాడు. చాలాసేపు అయినా ఫణిక్కర్ తిరిగి రాలేదు. నేను అనుమానంతో 

అతని యింటికి మనిషిని పంపాను. ఫణిక్కర్ ఇంటికి వెళ్లనేలేదు. వెంటనే 

నేను పరిశోధించి చూసినప్పు డే, నేను విశ్వాసముంచిన ఫణిక్కర్ మోసకృత్యం 

బయటపడింది. దాదాపు నలభై ప్యతాలను అతను రిజిష్టర్ చేయడానికి 

పంపనేలేదు. కార్యాలయంలో వుంచిన రిజిష్టర్ పుస్తకంలో, వాటిని 

పుచ్చుకున్నట్టు చేసిన సంతకాలన్నీ పార్టిల నుంచి తీసుకున్నది కాదు. 

అవన్నీ అతనే చేశాడన్న నిజం, ఆ తర్వాతే తెలుసుకున్నాను. నేను రిజిష్టర్ 

చేయడానికి యిచ్చిన పైకాన్నంతా అతను తన సొంత ఖర్చుకు వాడుకున్నాడు. 
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ఆ మొత్తం ఎక్కువగానే వుంది. పష్మృతంలో సంతకం చేసిన మూడు 

మాసాలలోపల వ్యతం రిజిష్టర్ చేయకపోతే? ఎనిమిదిరెట్లు,.అధికంగా. రిజిష్టర్ 
ఫీజు చెల్లించాలి. లెక్కచూసి చూస్తే నాలుగు వేల డాలర్లుకు తక్కువ కాకుండా 
కట్టవలసి వచ్చింది. నేను వెంటనే “లాండ్ ఆఫీసు కు పోయి అధికారిని 

కలిశాను. ఆయనతో విషయాలు చెప్పాను. ఆయన నా మీద (పేమతో దయ 
తలచి ఆ ఊబినుంచి నన్ను కాపాడారు. అన్ని షతాలు రిజిష్టర్ చేయడానికి 

కావలసిన మొత్తాన్ని నేను నా దగ్గరనుంచి యిచ్చాను. దానికి వేయి డాలర్లు 

కన్నా ఎక్కువే అయంది. అయినప్పటికి పార్టీలకు' దీనివల్లొన్ష్టం రాలేదు. 

ఒక మాసం గడిచాక, కౌలాలంపూర్లో ఫణిక్కర్ను పట్టుకుని ఖైదు 
చేశారు. నమ్మక (ద్రోహం చేసిన ఫణిక్కర్కు ఎనిమిది నెలలు కారాగార శిక్ష 

పడింది. జైలునుంచి అతను నా కొక ఉత్తరం (వాశాడు. పశ్చాత్తాపంలో అతను 

వాసిన ఉత్తరం అది. మరొకటి కూడా అతను కోరాడు. లడ్డు తినడం అంటే 

అతనికి యిష్టంఅట. ఎవరి ద్వారానైనా జైలుకు నాలుగయిదు లడ్డూలు 

పంపమని అతను రాశాడు! ఈ అసాధారణమైన కోరికను నెరవేర్చడానికి నేను 

జైలు అధికారుల అనుమతి పొంది లడ్డూలు పంపాను. శిక్ష ముగిసి వచ్చిన ' 
వాడు రోగ్యగస్థుడయ్యాడు. అతన్ని నా యింట్లోనే వుంచుకున్నాను. తర్వాత 

చికిత్స కోసం ఆస్పతికి పంపవలని వచ్చింది. తర్వాత న్వస్థత పొంది 

ఆరోగ్యంతో తిరిగి వచ్చాక ఏదైన ఉద్యోగం యిప్పించమన్నాడు. నాకు ఆశ్చర్యం 

వేసింది. వెంటనే ఫణిక్కర్ 'తమరు ఒక ఉత్తరం ఇస్తేనే నాకు ఉద్యోగం 

దొరుకుతుంది, లేకుంకే చాలాకష్టం” అని ఏడ్చినప్పు డు నా మనను కరిగింది. 

ఒకసారి తప్పు చేసినందుకు అతనికి ఏదారీ లేకుంటే వాళ్లు ఎలా (బతికేది? 

అయినప్పటికీ చేసిన తప్పును అతను దాచనూలేదు. అందువల్ల ఫణిక్కర్ 

కోరిన _పకారం నేనొక నిఫార్సు ఉత్తరం యిచ్చాను. 
' నమ్మక (ద్రోహం చేసి శిక్ష అనుభవించినవాడనీ, శిక్ష అనుభవించి వచ్చిన 

తర్వాత చేసిన తప్పు కు బాధపడుతున్నాడనీ, వృత్తికి సంబంధించినంతవరకు 

మంచి అనుభవమూ, తెలివితేటలు కలవాడనీ, అతనికి మంచి ఉద్యోగం 

దొరికినట్లయితే సంతోషిస్తానని ఉత్తరం రాసి యిచ్చాను. చాలా రోజులు 

గడిచిన తర్వాతే అతనికి ఉద్యోగం లభించింది. ఒక సంవత్సరం 'అతను 

పనిచేశాడు. తర్వాత ఒక రోజు పేకాట ఆడుతూ వుండి, ఛాతీలో నొప్పి అని 
బాధపడుతూ అలాగే చనిపోయాడు. అతని వల్ల ఏర్పడిన నష్టాన్ని ఎలాగైన 

తీర్చాలని అనుకుంటున్నట్టు అతను చాలాసార్లు నాకు 'ఉత్తరం రాశాడు. 

కొంతకాలం పాటు బతికివుండి వుంకే అతను ఆ ఆశ నెరవేర్చుకుని 

వుండేవాడేమో! 
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ఈ కాలఘట్టంలోనే మరో గందరగోళానికి లోనయ్యాను నేను. 1930వ 

సం!! జూన్ నెలలో కౌలాలంపూర్ ఉన్నత న్యాయస్థానంలో నన్ను అడ్యకేట్గా 

రిజిష్టర్ చేసుకోవడానికి నేను వేసిన అప్లికేషన్ను ఆ రోజుల్లో అక్కడ వున్న 

న్యాయవాదుల సంఘం వ్యతిరేకించింది. నేను మొదట సింగపూర్ ఉన్నత 

న్యాయస్థానంలోనే కదా ఉద్యోగం చేయడానికి హక్కు పొంది చేరాను. 

ఎఫ్.ఎం. స్టేట్ న్యాయస్థానాలలో ఉద్యోగం చేసే వారికి కౌలాలంపూర్ ఉన్నత 

న్యాయస్థానంలో రిజిష్టర్ చేసుకోవాలి. 1927వ నం! మలయా కు 

వచ్చినప్పు డు నేను దానీ కోసరం అప్లికేషన్ పంపాను. 1930వ నం!! జూన్ 

నెలలోనే, అది పరిశీలనకు న్వీకరించబడింధి. నేను రాజదోహానేరానికి 

భారతదేశంలో శిక్తపాందిన వాణ్ణనీ, అక్కడ నేను న్యాయస్థానాన్ని బహిష్కరించి 

సహవాయనిరాకరణోద్యమంలో శిక్ష అనుభవించిన వాణ్ణనీ, న్యాయవాదుల 

సంఘం వాళ్లు కారణం చూపి, నా అప్లికేషన్ను వ్యతిరేకించారు. ఆ పెన 

కౌలాలంపూర్ న్యాయవాదుల సంఘ కమిటీ కార్యదర్శి జత చేసిన (పమాణ 

ప(తంలో జి.కె. నారాయణన్ రాసిన ఒక ఉత్తరం, మృదాసు పోలీసువాళ్లు 

కౌలాలంపూర్ పోలీసు కమీషనర్కు పంపిన ఒక నివేదిక, సాక్ష్యాలుగా 

యిచ్చారు. అందులో చెప్పిన విషయాలు చెప్పు కోదగ్గవి. 

నారాయణన్ రాశారు 1919వ సంవత్సరం నుంచి కేశవమీనన్ నాకు 

తెలుసు, నేను మదాసులో ప్రాక్టీసు చేసిన రోజులలో ఆయన కూడా అక్కడ 

ప్రాక్టీసు చేశారు. 1921వ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆయన (పాక్టిసును వదిలి 

సహాయ: నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొనడానికి కేరళ వెళ్లారు. పాలకులతో 

సహకరించకూడదన్న లక్ష్యంతో (పారంభమైన ఉద్యమం అది. న్యాయవాదులు 

వృత్తిని ఆపి న్యాయస్థానాలను బహిష్కరించండి, పన్నులు చెల్లించవద్దు' 

మొదలైనవి ఆ ఉద్యమ సిద్దాంతాలు. 1921వ సంవత్సరం తర్వాత, ఎ 

సంవత్సరం అని నాకు జ్ఞాపకంలేదు. కేశవమీనన్ జైలుగిక్ష అనుభవించారు. 

ఏమి తప్పు చేశారో యితమిత్సంగా తెలియదు. 1922వ సంవత్సరం 

మలబార్లో జరిగిన ఉద్యమం. ఆ ఉద్యమం పర్యవసానంగా జరిగినదే.' అని 

ఆయన ఉత్తరంలో తెలియజేశారు. 

సాండేర్స్ కంపెనీలో భాగస్వామిగా వున్నవారు కదా నారాయణన్? ఆ కంపెనీ 

వదలి నేను సొంతంగా (పాక్టీను చేయడం ఆయనకు ఆమోదయోగ్యంగా లేదు. 

అందువల్ల నాకొక గుణపాఠంగా వుండడం కోసం ఈ విధంగా రాశారు కాబోలు! 
ఆయన చేసిన ఈ దయారహిత చర్య వల్ల నాకు ఏర్పడగల కష్టాలను ఆ 

అమాయక వ్యక్తి ఆలోచించి చూడలేదు కాబోలు! 
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నేను మలయాదేశానికీ బయలుదేరు తున్నట్లు తెలియగానే 1927వ సం|| 
ఏపిల్లో ఆయన నాకొక ఉత్తరం రాశారు. అందులో నా త్యాగం గురించి ఎంతో 

పొగిడారు. అయినా ఇప్పు డు అవన్నీ మరిచిపోయారో లేక కాదనిచేశారో? 

మ(దాసు పోలీసువాళ్లు కౌలాలంపూర్ పోలీసు కమీషనరుకు నన్ను 

గురించి రాసి పంపిన రిపోర్టు ఇది. పేరు? కె.బి. కేశవమీనన్, వృత్తి: 

సహవాయనిరాకరణోద్యమదారుడు, తిరుగుబాటుదారు; చర్విత: మృదాసులో 

పలు కార్మిక ఉద్యమాలలో సంపూర్ణంగా పాల్గొన్నవారు, (టామ్వే కార్మిక 

సంఘం స్థాపించడానికి (ప్రయత్నించినవారిలో ఒకరు, 1921వ సంవత్సరం 

ఫిబవరిలో కోళిక్కోడ్లో యాకొబ్ హసన్ను, ఇతరులను శై దుచేసినప్పు డు 
ప్రాక్టీసు వదిలి సహాయనిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొనడానికి మలబార్ వెళ్లారు. 

మలబార్ పలు (పాంతాలలో పర్యటించి, ఖిలాఫత్ 

సహవాయని రాకరణోద్యమాలకు వచారం చేశారు. కేరళ 

సహాయనిరాకరణోద్యమం జీవనాడి ఈయన. వెక్కం సత్యాగహం సంబంధంగా 

1924వ సంవత్సరం ఏపిల్ ఏడేతేది ఈయన్ను "ఖైదు చేశారు. కోర్టు 

తీర్పుకు ఒగ్గి జామీను యివ్వడానికి అంగీకరించక పోవడంతో ఆరునెలలు శిక్ష 

పొందారు. ఆ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ చెరసాల నుంచి విడుదల 

పొందారు. కోళిక్కోడ్ నుంచి వెలువడే ఒక సహాయనిరాకరణోద్యమ షతికకు 

సంపాదకులుగా వున్నారు. 1925వ సంవత్సరం జూలై నెలలో మ్రాను తిరిగి 

వచ్చి మళ్లీ పాక్టీసు కొనసాగించారు. 

నా చర్యలను, అభ్మిపాయాలను న్యాయస్థానంలో తెలియజేసే ఉద్దేశ్యం నాకు 

లేదు. కోర్టులో నేను సమర్పించిన _పమాణప్యతంలో నేను ఆ విషయం 

తెలియజేశాను. 1915 సంవత్సరం కోళిక్కోడ్లో నేను (పాక్టీను చేయడం 

ప్రారంభించిన కాలం నుంచి మలయా దేశానికీ వచ్చిబేరేవరకు నేను పాలని 

జరిపిన కార్యకలాపాలను క్లుప్తంగా తెలియజేశాను. 

విచారణ వినడానికి, న్యాయస్థానంలో జనం గుమికూడారు. నా కోసం 

వాదించిన వారు బారిష్టర్ “క్యాంబెలో! న్యాయవాదుల సంఘం తరపున షన్” 

అనే బారిష్టర్ హాజరయ్యారు. (పధాన న్యాయమూర్తి సమక్షంలో కేసు 

విచారణకు వచ్చింది. ఆయన అప్పు డే తీర్పు రాసెశారు. 

“జాతీయ చింతనకు న్యాయవాది వృత్తికీ ఎటువంటి సంబంధము లేదనీ, 

విన్నపం చేసిన వారి దగ్గర, వృత్తి చేయడానికి సంబంధించిన తప్పు ఏమీ 

లేదన్నంతవరకూ ఆయన ఆప్లికేషన్ను అనుమతించ కుండా వుండడానికి 

ఎలాంటి కారణమూ లేదనీ అందువల్ల ఎన్నపదారుని ఉన్నత న్యాయస్థానంలో 
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అడ్వకేట్గా ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆజ్ఞావించబడింది అని న్యాయమూర్తి 

తెలియజేశారు. 

“మీకు అన్ని విజయాలు చేకూరాలని అభినందిస్తున్నాను అని 

న్యాయమూర్తి అభినందించారు. 

నన్ను చాలా వేదనకూ, దిగులుకూ లోనయ్యేలా చేసిన ఈ కేసు ఈ విధంగా 

అనుకూలంగానే ముగిసింది. 

ఆ కేసు మలయా దేశంలో మా(తమే కాకుండా భారతదేశంలో కూడా 

పలువురి మితుల్నె ఆకర్షించింది. విజయాన్ని అభినందిస్తూ "హీందూ' దిన 

పష్మతిక సంపాదకీయమే (పచురించింది. “మాతృభూమి కూడా అలాగే 

అభినందించింది. 

రామస్వామి నాయకర్ పర్యవేక్షణలో వెలువడిన “కుడి అరను 

ప(తిలలోనూ, వరదరాజులు నాయుడు నాయకత్వంలో వెలువడుతున్న 

“తమిళనాడు ప్యతికలోనూ దీనికి సంబంధించిన సంపాదకీయాలు 

వెలువడ్డాయి. 

కేసులో ఈ విధంగా నేను విజయం సాధించినప్పటికీ, అది తెచ్చిన చిక్కులు 

తీరడానికి కొంతకాలం పట్టింది. 



మలక్కానుంచి సింగపూర్కు 

కోలాలంపూర్ సుపిమ్ కోర్టులో నేను న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీసు చేయడానికి 

రిజిష్టర్ చేయడాన్ని వ్యతిరేకించి, న్యాయవాదుల సంఘం వనిచేసే ఏవరాలను 

మలయా సింగపూర్ ప్మ్యతికలు (పచురించాయి. మలక్కాలోనూ, 

జోహూర్లోనూ, నేను (ప్రాక్టీసు చేస్తున్న రోజులు కదా అవి! కౌలాలంపూర్ 

కోర్టులో నేను ' వృత్తి చేయడానికి వ్యతిరేకత బయలుదేరిన వార్తను 

తెలుసుకున్న తరువాత, మలక్కాలోనూ, సింగపూర్లో వున్న న్యాయవాదుల 
సంఘం కూడా నా మిద చర్యతీసుకుంటున్న వదంతి వ్యాపించింది. ఈ 

వివరాలు నిజమా? కాదా? అన్న విషయం తెలుసుకునే ఓర్పుకాని నిదానం 

కాని, పజలకు లేదు. వాళ్లు విన్నదంతా నమ్ముతారు. అంతేకాదు విన్నదాన్ని 

మరికొంత మందితో ఎక్కువ చేసి చెబుతారు. ఏమయితేనేం, జోహూల్ లోనూ, 

మలక్కాలోనూ, నా ఆదాయం కొంతవరకు తగ్గడానికి అది దోహదం చేసింది. 
కొత్త పార్టీలు రావడానికి వెనుకాడారు. వాడుకగా వచ్చేవాళ్లు _కమేణా 

మరోచోటికి పోసాగారు. నా బాధలు బాగా ఎరిగిన వాళ్లే అయినప్పటికి, కొత్త 

కేసులు నాకు అప్పగించడానికి వెనుకాడారు. కార్యాలయంలోనూ, ఇంట్లోనూ, 

ఖర్చుకు చేతిలో డబ్బులేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పు యిచ్చిన వాళ్లు 

తొందరచేయసాగారు. మళ్లీ అవ్వు చేయడం తప్పనిసరైంది. అప్పు 

దొరకలేదు. 'ఎన్రోల్మెంట్' కేసు నడిపించడానికే పెద్ద మొత్తం కావలసి 

వచ్చింది. నేను ఏంచేయాలో తెలియక తికమక పడ్డాను. 

ఈ సమయంలో పెనాంగ్లో వెలువడిన ఒక పుతిక' నా గురించి తప్పు గా 

ఒక వ్యాసాన్ని (పచురించింది. ఇండియాలో కార్మిక ఉద్యమాలన్నిటిలోనూ నేను 

పూర్తిగా పాల్గొన్నాననీ, నన్ను మలయాలో వుండనిస్తె, అధిక నంఖ్యాకులై న 

భారతీయ  కార్మికులున్న ఈ దేశంలో అనవసరమైన చిక్కులను, 

ఉద్యమాలను నేను సృష్టించవచ్చునని, ఆ పత్రిక రాసింది. దీనిని చూడగానే 

ఆ వ్యాసాన్ని రాని (పచురించిన ఆ వుతిక. మీద పరువు నష్టం దావా 

వేయడానికి నిశ్చయించాను. పెనాంగు వెళి అందుకు కావలసిన ఏర్పాట్లు 

చేశాను. పిక మీద కేసుపెట్టగానే ఆ షృతిక వాళ్లు వాదించడానికి సాహనం 

చేయలేదు. అందువల్ల వారు క్షమాపణ కోరారు. నష్టపరిహారంగా కోర్టులో 
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కొంత మొత్తం చెల్లించారు. కేసు ముగిసింది. అయితే ఆ మొత్తానికన్నా ఎక్కువే 
ఆ కేసు నడపడానికి నాకు ఖర్చయింది. అది కూడ నేను అప్పు లను మరింత 
ఎక్కువ చేయడానికి కారణమయింది. ఈ కాలఘట్టంలో నన్ను ఎక్కువగా 

వేధించిన ఒక సంఘటన గురించి చెబుతాను. 

ముఖ్యమైన ఒక అప్పును తీర్పవలసి వచ్చింది. అందుకోసం చాల 

సన్నిహితుడైన మిత్రుని అడగడానికి నిశ్చయించాను. నాకు ఎ మాతం నచ్చని 

ఈ పనిని నిర్బంధంగా చేయవలసిన వచ్చింది. బుణ(గస్తుడు అవన్నీ 

చూడడానికి వీలులేదు. రోజూ మా యింటికి వచ్చే స్నేహెతుడే నాతో ఎంతో 

స్నేహంతో నడచుకునే వ్యక్తి అయినప్పటికీ నాకు బాధలు రావడం 

పారంభించగానే ఆయన మాయింటికి రావడం మానేశారు; బాగా ధన సౌకర్యం 

వున్న ఆయన్ను మరే దారీ కనిపించకపోయేసరికి ఆశయించవలసి వచ్చింది. 

నన్ను చూడగానే కారణాన్ని ఆయన ఊహించి వుంటారు. నేను నా 

క్షిష్టపరిస్టితిని జంకుతూనే తెలియజేశాను. మరెక్కడా డబ్బు పుట్టని విషయం 

కూడా చెప్పాను. 

“నేనెవ్వరికీ డబ్బు అప్పు యివ్వడం అలవాటు లేదు, అప్పు అడిగే వాళ్లంటే 

నాకిష్టం వుండదు' అన్నారు. 

నేను యింటికి వచ్చేశాను. ఏ మ్మాతం కనికరం లేని ఆయన సమాధానం 

వినగానే హఠాత్తుగా నాలో విషాదం ముంచుకొచ్చింది. డబ్బు విషయంలో 

ఆయన చాలాగట్టి వారన్న విషయం నాకు తెలుసు. అయినా నా విన్నపాన్ని 

కాస్త సభ్యతతో తిరస్కరించి వుండవచ్చు. నా మనసులో యిటువంటి అప్పు ల 

భారం వల్ల చిన్న చిన్న కష్ట నష్టాలకే విరక్తి ఎక్కువయింది. మనుషుల్ని 

చూడడానికి యిష్టపడలేదు. కార్యాలయంలో పనిచేయడానికి కుదరలేదు. 

యింటికి రావడానికి మనను లేదు. అప్పు ల వాళ్ల కేకలు వినలేక పోయాను. 
కొందరు నా మీద కేసు పెట్టారు. అప్పు తీర్చడానికి ఎటువంటి మార్గమూ 
కనిపించలేదు. ఏ విధంగా నన్ను నేను ఓదార్చు కోడానికి _పయత్నించినా 

మనను వేదనతో పుండయింది. అప్పు పడ్డ వాడి ఆవేదన ఆ అనుభవం చాలా 

కష్టమయినవి, అటువంటి వాడు భయపడి భయపడి బతుకుతాడు. తిండి, 
నిదా, ఏదీ అతని వంట బట్టవు. బలహీనం, నిరాశ మరీ మరీ వేధిస్తాయి. 

అటువంటి వ్యక్తి సత్యాన్నే నిరాకరిస్తాడు. పురుషాహంకారం వదిలేస్తాడు. 

పిల్లలను మరిచి పోతాడు, జీవితాన్ని ద్వేషిస్తాడు, మరణాన్ని ఆశిస్తాడు. 

శ్రీరామునితో రావణుడు యుద్దానికి బయలుదేరినపుడు, రావణుని 

హృదయావేదనను కంబర్ "'బుణ్యగస్తుని హృదయంతో విల విల లాడాడు 
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లంకాధినేత' అనే వివరించి వున్నారు. అప్పు ఒక మనిషిని పిరికిపందను 

చేస్తుందనడానికి యిది తేట తెలంచేస్తోంది. 

ఆ రోజులలో నేను, మనుషులు లేని (పదేశానికి వెల్లి ఏకాంతాన్ని 

ఆశించాను. ఒకరోజు కారెక్కి, మలక్కా నుంచి కాస్త దూరంలో వున్న ఒక చోటికి 

వెల్లి చేతిలో వున్న “తత్వజ్ఞానం ఇచ్చే ఓదార్పు" అనే వుస్తకం తెరిచి 

చదవసాగాను. అప్పు డప్పు డు వుస్తకం నుంచి దృష్టి మళ్లించి చుట్టూవున్న 
(పకృతి అందాలను చూస్తూ మైమరచాను. పక్షుల కిలకిల రాగాలు, 

(భమరగీతాలు, అక్కడక్కడ మేస్తున్న పశువులూ, నా మనసును కాస్సేపు, 

ఆకర్షించాయి. ఆవేదనను కాసేపు మరిచి పోవడానికి పయత్నించాను. 

వాటి జీవితాలు, నా జీవితం కన్నా ఎంతో (శేష్టమైనవి అన్నట్టు 

అనిపించింది. "అప్పడు: పక్షులు, పశువుల్లా రూపాంతరం చెందడానికి, వాటికి 
నా జీవితాన్ని యివ్వడానికి సాధ్యమయితే' అని ఆలోచించసాగాను. 

మనుషుల్లా యితర (ప్రాణులు కూడా బాధలు అనుభవించవలసి 

వస్తుంది. అయినప్పటికీ మనోవేదన అన్నది మనిషికి మ్మాతమే _పత్యేకంగా 

ఏర్పడే అనుభవం. అది శారీరకమైన బాధ కన్నా భరించలేని వేదన. నిరాశ 

ఎక్కువయ్యేప్పు డల్లా నేను మనశ్శాంతి కోసం మంచి పుస్తకాలను 

ఆ(_యింబే వాణ్ణి. 

నా బాధలు తెలిసిన కొందరు మితులు నాకు సహాయం చేయడానికి నిధి 

సేకరించారు. చాలా రహస్యంగా చేసిన (పయత్నం అది. మొత్తం ఎక్కువ 

కాకపోయినప్పటికీ దాన్ని అందించడానికి పూనుకొన్న మితుల సమక్షంలో 

నేను కృతజ్ఞతా భారంతో తలెత్తలేకపోయాను. మలయాలోనూ, సింగపూర్లోను 

వున్న మలయాళీ మితులే అందుకు సహకరించారు. నా స్థితి కాస్త 

మెరుగవగానే, వాళ్లలో కొందరికి ఆ మొతాన్ని తిరిగి యిచ్చేశాను. డబ్బులిచ్చిన 

వాళ్ల పేర్లన్నీ నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసిపోతుందని కొందరుపెర్లు 

యివ్వలేదు మరి! 

ఈ రోజుల్లో నాకు చాలా సంతోషం కలిగించిన యిద్దరు మిత్రుల స్నేహాన్ని 

గురించి చెప్పు కోవాలి. ఒకటి 'టామీ' అన్న పెరుపెట్టి సాకుతున్న నా కుక్క. 

“రాముడు” అని పేరుపెట్టి సాకుతున్న ఒక కోతిపిల్ల మరొకటి. కార్యాలయం 

నుంచి వచ్చాక వాటితో కాస్సేపు ఆడుకునేవాణ్ణి, రాముడు, టామీ కలిసి 

ఆడుకోవడం, చూడ్డం చాలా తమాషాగా వుంటుంది. రాముణ్ణి మామూలుగా కట్టి 

వుంచుతాం. సాయంకాలం కాసెపు ఆటలాడడానికి వదులుతాం. అప్పు డు 

యింట్లోనూ, వెలుపలా, చెట్టుకిందా, చెట్టుమీద టామీ మీద అది ఎగిరి 

గంతులేస్తుంది. సంతోషంగా అరుస్తుంది. సంతోషం, విరక్తి, కోపం, విషాదం 
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మొదలైన భావావేశాలకు అనుగుణంగా రాముడి కంఠస్వరంలో కూడా తేడా 
కనిపించేది. 

టామి ఎంతో మర్యాదగా (పవర్తించే కుక్క. ఒక పనిచేయకూడదని చెబితే 

అది ఆ పనిచేసేదికాదు. నన్ను చూడడానికి వచ్చేవాళ్లమీద శ(తుభావంతో 

దూకదు. అయితే నేను వావ్యోళికి వెళ్లేప్పుడు దానిని తీసుకెళ్లలేదంకే అది 

శాంతం కోల్పోతుంది. నెను వెళ్లే దారి తెలుసుకుని వెంటబడివచ్చేప్పు డు నేను 

కోపంతో ఏమీ అనకూడదన్న ఉద్దేశంతో, నాకు సంతోషం కలిగించడానికి 

ప్రయత్నించేది. తోక ఆడించుకుంటూ నన్ను చుట్టి చుట్టి వచ్చేది. దార్ 

చూపే విధంగా నా ముందు పరుగులు తీసేది, మళీ వెనక్కు వచ్చి నా వెనుక 

నడిచేది. దాని ఆటలు చూస్తే కోపం తెచ్చుకోవాలని పించదు. రోజుకో వైపుకు 

నేను వావ్యోళికి వెళ్లేవాణ్ణి. కొన్ని రోజులు అడవి మార్గాల మీదుగానో, 

అడ్డదారులలోనో, వాహ్యాళికి వెళ్లినపుడు, టామీ వెంటరావడం తోడుగానే 

వుంటుంది. నా అప్పుల బాధను (గహాంచి ఆ బాధను తగ్గించడానికి ఎమైనా 

చేయగలమని టామీకి అనిపించివుంకే తప్పకుండా అది చేసే వుండేది. తన 

(పాణం యివ్వాలన్నా యిచ్చివుండేది. కుక్క ఒక అద్భుతమైన (పాణి. దాని 

స్నేహం, త్యాగశీలం, భక్తి, మనిషి ఆదర్శంగా తీసుకోదగ్గ అపూర్వగుణాలు. 

ఒక నాడు ఉదయం నేను మలక్కా నుంచి కొంత దూరంలో ఒక కేసు కోసరం 

వెళ్లవలసివచ్చింది. ఆ రోజు సాయంకాలం నేను యింటికి వచ్చినప్పుడు 

అలవాటు (పకారం, వాకిట్లో ఎదురువచ్చే టామీ కనిపించలేదు. విషయం 

తరవాతే తెలిసింది, ఒక కారు కిందపడి కుక్క చనిపోయింది. ఇంటి చుట్టూ 

వున్న స్థలంలో టామీని పాతిపెట్టాము. టామీ ఎడబాటువల్ల ఏర్పడిన 

విషాదం మరచిపోవడానికి నాకు కొన్ని రోజులు పట్టింది. కుక్క ఎడబాటు వల్ల 

మాకు ఏర్పడ్డ విషాదం కన్నా, రాముడి విషాదం తక్కువయినదేం కాదు అన్న 

విషయం తెలుసుకుని మేము ఆశ్చర్యం చెందాము. అది ఆ విధంగా ఏడ్చి తన 

విషాదాన్ని తెలియజేసింది. 

నా ఖభాదలకన్నిటికీ 'రాముడే' కారణమని చెప్పాడు ఒక మి[తుడు. యింట్లో 

కోతిని సాకండం మంచిది కాదట, ఈ విశ్వాసానికి ఆధారం ఏమిటో నాకు 

తెలియలేదు, ఏమయితే నేం? ఆ మితుడు ఒకనాడు ఎవరికీ తెలియకుండా 

రాముణ్ణి అడవిలోని తీసుకెళ్లి వదలిపెట్టాడు. 

నేను మర్నాడు పొద్దునే ఆ విషయం తెలుసుకున్నాను. రాముడు 

పోయినంత మా(తాన నా కష్టాలు తీరిపోలేదు. దానికి బదులుగా రాముడి 

ఎడబాటు వల్ల నా బాధ మరింత ఎక్కువయింది. 
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నేను మలయాకు వచ్చి ఒక యేడాది నిండే లోపలే అప్పు కుట్టన్ అక్కడికి 

వచ్చారు. మువ్వారులో నా కార్యాలయంలో వుంటూ పనిచేయసాగారు. 

మలాక్కాలో నాకు వాటిల్లిన బాధలు మువ్వారు కార్యాలయాన్ని కూడ 

వేధించింది. "అప్పు, ఎలుకలూ త్వరగా పెరుగుతాయి అని ఒక సామెత 

వున్నది. రెండూ కూడా చెప్పలేనంతగా నాశనానికి దారితీస్తాయి. మలాక్కా 

నుంచి మువ్వారు వెళ్లే దారిలో ఒక పెద్ద నదిని దాటాలి. కొన్ని సందర్భాలలో 

కారును గట్టుమీదనే ఆపి, పడవ మీద ఎక్కి అవతలి గట్టు చేరవలసి 
వుంటుంది. ఏరు దాటడానికి ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది. అనేక సార్లు 

పడవలోంచి నదిలోకి దూకి, అప్పుల బాధనుంచి బయట పడదామన్న 

ఆలోచన నాలోకలిగేది. అయితే ఆవిధంగా నేను స్వేచ్చను పొందితే.....నా 

పిల్లల పరిస్థితి.... వాళ్లు పరదేశాలలో కష్టాలపాలు కావలని వస్తుంది కదా! ఈ 

ఆలోచనే ఆ సమయాలలో నన్ను ఆ సాహసకృత్యానికి (పోత్సహించకుండా 

నిరోధించేది. కుటుంబం ఎందుకు? పిల్లలు ఎందుకు? ఎన్నాళ్లు నేనీ నరక 

జీవితంలో పడికొట్టిమట్టాడేది? దీని కొక పరిష్కారం యింకా తెలుసుకోకుండా 

వున్నాను? అనే ఆలోచనలు నాలో మల్లి మల్లి ఏర్పడి నన్ను వేధించేది. ఒక 

పిచ్చివాడికన్నా పిచ్చివాడిగా వివేక రహితమైన దుస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడాను. 

'మీరెందు కిలా బాధ పడుతూ మమ్మల్నే మీరు వేధించు కుంటారు? 

రానున్నది రాన్నీ అని మా ఆవిడ ఒదార్చేపు డు నేను కూడ అలాగే 

అనుకుని కాస్త ధైర్యం తెచ్చుకునేవాణ్ణి. ఇంతకూ అంత పెద్ద అపాయమేమీ 
ముంచుకురాలేదు. దిగులు లేని మనుషులు ఎక్కడ వున్నారు? అప్పులు 

చేసింది తప్పా? బాధలను నిరోధించే మార్గం తెలియకుండా వున్నాననే 

తీసుకోవాలి, వాటిని ఎదుర్కోవలసిన వాణ్ణి కదా నేను? 

మి దిగులు ఎలాంటిదైనాసరే, మీ సాహసానికి, శక్తి సామర్థ్యాలకూ వచ్చే 
సవాలుగా భావించండి, మీ భవిష్యత్తును దృఢంగా అమర్చే రాళ్లే అవఐ' అని 

ఒక ఆచార్యులు చెప్పిన మాటను నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. 

కౌలాలంపూర్ న్యాయవాదుల సంఘం కమిటీపై వేసిన కేసు ముగిసిన 
తర్వాత నేను సింగపూర్ వెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నాను. కేసు నడుస్తున్న 

రోజులలోనే నాలో ఆ ఆలోచన ఉదయించింది. అయితే నేను అప్పుడు ఆ 

విషయం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు. మలాక్కాలో అప్పు యిచ్చిన వాళ్లు కొందరు 

కేసుపెట్టి తమకు అనుకూలంగా తీర్పుకూడ పొందారు. నేను కొందరికి 

పరిస్థితిని విపరించి, వేడుకున్నప్పటికీ వాళ్లు నామీద కనికరం చూపడానికి 

సిద్ధంగా లేరు. ముఖ్యమైన కార్యచరణలోకి దిగారు. కార్యాలయంలోనూ, 
యింట్లోనూ వున్న సామానులను "జవ చేశారు. చట్ట్టపకారం నేను 
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వుంచుకోవలసిన కొన్ని వస్తువులను మ్మాతమే నేను తీసుకోగలిగాను. ఒక రోజు 

వేకువ జామున నేను భార్యా పిల్లలతో కారెక్కి మలాక్కా నుంచి సింగపూర్ 

కు బయలు దేరాను. నా చిన్న కూతురు పద్మిని ఆటబొమ్మ ఒకటి జప్పు 

చేయబడ్డ వస్తువులలో కలిసిపోయింది. మేము కారెక్కే సమయంలో ఆ 

అమ్మాయి 'నాన్నా నా బొమ్మను తీసుకురాలేదే?' అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని 

దానిని తీసుకురావడానికి కిందికి దిగింది. దానిని తీసుకోవడానికి వీలుకాదన్న 

నిజం నేను ఆ అమ్మాయిలో ఎలా చెప్పగలను? 'అది అక్కడే వుండనీ 

అమ్మాయ్... మీగతా సామాన్లతో తీసుకుని వస్తారో అని సాకు చెప్పి 
కారెక్కమన్నాను. పాపం, అమ్మాయి అది నమ్మింది, 'జప్ప చేయబడ్డ 

వస్తువులలో ఖరీదైనవీ కొన్ని వున్నాయి. అయితే నా చిన్న కూతురి బొమ్మ 

పాపను అక్కడే వదిలి రావడంతో ఆమెకు ఏర్పడ్డ బాధ నాకు కలిగింది. దారి 

పొడవునా, ఆ బాధతెలియకుండా పాపతో ఏవేవో కబుర్లు చెబుతూ వచ్చాను. 

అయితే పాప మాతం మళ్లీ, మళీ ఆ బొమ్మను గురించే మాట్లాడసాగింది. 

అమాయికమైన పిల్లలు, ఒక అప్పు లవాడి బాధలను ఎలా (గ్రహించగలరు? 

మలాక్కానుంచి సింగపూర్కు రోడ్డు దారి 120 మైళ్ల దూరంలో వున్నరి.. 

మంచి మార్గం కావడంతో (పయాణం బాగా సాగింది. దారిలో మేము 

అక్కడక్కడ ఆగడం వల్ల, సింగపూర్ చేరడానికి సాయంకాలం అయింది. 

సింగపూర్లో నాకు చాలామంది మి(తులు వుండేవారు. అందువల్ల ఎంతో 

నమ్మకంతో నేను అక్కడ జీవితాన్ని ఊహించాను. అయితే మలక్కా నుంచి 

సింగపూర్కు రావడం "పెనం మీది నుంచి మండే పాయ్యిలో పడినట్లు" 

అయింది నా అనుభవం. 
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సింగపూర్లోనూ నాకు కొన్ని విషాదమైన అనుభవాలు ఏర్పడ్డాయి. 

అయినప్పటికీ ఆ నగరం కన్నా ఎక్కువగా నాకు నచ్చిన నగరం మరొకటిలేదు. 

ఆ నగరం వరిశుభత, సౌందర్యం, నివసించడానికి కావలసిన మంచి 

సౌకర్యాలు, అక్కడ నివసించే (పజలు కలిసిమెలసి ఒకరితో ఒకరు 

మసిలేతీరు, అలవాట్లు, పరిపాలనావిధానం, బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసే 

తీరు, సింగపూర్ పట్ల నాలో ఎంతో అభిమానం కలిగేటట్లు చేశాయి. 

ఇంచుమించు ఒకటిన్నర శతాబ్దం (కితం, ఆ ర్వీపం ఒక బెస్తవాళ్ల (గ్రామంగా 

వుండేది. అదే ఇవాళ ఎంతో సంపన్నమైన, జీవతావసరసౌకర్యాలు నిండిన 

నగరంగా అభివృద్ధిచెందింది. ఆ చరిత ఉద్వేగ రనభరితమైన కథలాంటిది. 
1819వ సం!! ఈస్టిండియా కంపెనీలో ఒక అధికారిగా వున్న “ధామస్ 

స్టాన్ఫోర్డ్రాఫిల్స్' అనే వ్యక్తి మరికొందరితో పాటు ఈ ద్వీపానికి వచ్చినప్పుడు. 

చిట్టడవులతోను, కొందరు చేపలపట్టవాళ్ల గుడిసెలతోనూ వుండేది. ఆ 

రోజులలో ఆ ద్వీపం జోహూర్సుల్తాన్ ఆధిపత్యంలో వుండేది. ఒక కాలంలో 

సింహపురి అన్న పేరుతో ఒక మహానగరం ఆ ద్వీపంలో వుండేదని, 

పద్నాలుగో శతాబ్దంలో జావానీయులు ఆ నగరాన్ని నాశనం చేశారని కొన్ని 

చరిత అంశాలు తెలియజేస్తున్నాయి. నింగపురి గతకాలపు (పభావాన్ని మళ్లీ 

తీనుకురావడానికి రాఫిల్స్ తీర్మానించారు. 1524వ నం! లో 

జోహూర్సుల్తాన్ దగ్గరనుంచి ఆ ద్వీపానికి సంబంధించిన సకల అధికారాలను. 

(బటిష్వాళ్లు సంపాయించారు. 

ఆ ద్వీపం _పాముఖ్యతను భౌగోళిక రీతిగా తెలుసుకున్న రాఫిల్స్, 

సింగపూర్ అభివృద్ధి కోసరం తొలి _ పయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఇంకా ఆ 

అభివృద్ధి పయత్నాలు కొన్ని కొన్ని రంగాలలో కొనసాగుతూనే వున్నాయి. 

కొంతకాలంపాటు సింగపూర్ ఇండియా (పభుత్వం (కింద కూడా వుండేది. 

1867వ సం!!లో ఆ సంబంధం తెగతెంపులు చేయబడింది. 

పన్నెండు లక్షల జనాభావున్న సింగపూర్లో ఎనిమిదిన్నర లక్షలకు పైగా 

బైనీయులే వున్నారు. ఒకటిన్నర లక్షలమంది మలయావాళ్లు, భారతీయులు 

ఎనభ్రైవిడువేలమంది - నివసిస్తున్నారు. మిగతా వాళ్లలో యూరోపియన్లు 
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మొదలైనవారు వుంటారు. సింగపూర్లో దిగుమతి పన్నులేదు. అందువల్ల 

అక్కడ అధిక శాతం వ్యాపారం జరుగుతుంది. ఆ రోజులలో నేను చూసిన 

పరిపాలనా విధానం వేరు; [పస్తుత పరిపాలనా ఎధానం లాంటిది కాదది. 

వమా(తం కల్తీలేని పత్యేక కాలనీ పరిపాలనా విధానం ఆ రోజులలో అమలులో 

వుండేది. దానిని గురించి ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఆ విధానానికి తగ్గట్టు, 
అక్కడ ఆ రోజులలో పరిపాలన చాలాచక్కగా జరిగేది. ఆ రోజులలో ఎవరూ 

కూడా ఎన్నికల విధానం ఇంత త్వరలో _పారంభమై మంతుల పరిపాలన 

జరుగుతుందని ఊహించలేదు. దేశానికి సంబంధించినంతవరకు సింగపూర్ 

ఎదురు చూడనంతగా అభివృద్ధిని సాధించింది. 

అక్కడ న్యాయవాదుల కార్యాలయాలు చాలావుండేవి. పెద్ద 

కార్యాలయాలున్న వాళ్లు చాలావరకు తెల్లవాళ్లే. చైనావాళ్లు, భారతీయులు, 

సింహాభియులు, మొదలైన వాళ్లు అక్కడ న్యాయవాద వృత్తిచేసే వాళ్ళు. 

భారతీయుల సంఖ్య స్వల్పమే. ఆ రోజులలో నలుగురైదుగురు భారతీయ 

న్యాయవాదులు మ్మాతమే వుండేవారు. 

మలక్కాలో కార్యాలయం ప్రారంభించడానికి కావలసిన దానికన్నా 

సింగపూర్లో కార్యాలయం (పారంభంచడానికి ఎక్కువగా ఖర్చుచేయవలసి 

వచ్చింది. ఇక్కడ జీవన వ్యయం ఎక్కువ. నిలిపివేయడానికి వీలుకాని కొన్ని 

అప్పు లను తప్పకుండా తీర్చవలసి వచ్చింది. లేకుంకే సింగపూర్లో (పాక్టీసు 

చేయడం కఠినమై పోయేది. కార్యాలయం [(పారంభించడానికి మరికొంత డబ్బు 

అవసరం. రెండిటికీ కలిపి పెద్ద మొత్తమే కావాలి. దానిని నేను ఎలావెతికి 

సమకూర్చుకోగలను? కోర్టు తీర్పుతో జప్తి చేయబడిన వ్యక్తికి ఎవరైనా అప్పు 

ఇవ్వగలరా? అయినప్పటికీ నా అవనరాలను, ఎవరికీ చెప్పకుండా వుంటే ఎలా 

పనులు జరుగుతాయి? ఒక మి(తునితో నా స్థితిని మనసు విప్పి చెప్పాను. 

ఆయనకు దయ కలిగింది. అయినప్పటికీ నాకు సహాయం చేసేంత స్తోమత 

కలవారు కారు ఆయన. అలా సహాయం చేయగల కొందరిని ఆయన 

సం్యపదించారు. ఆయన “జామీను వద నాకు కావలసిన ఒక మొత్తాన్ని ఒక 

నాట్టుకోట్ట చెట్టిగారు అప్పుగా ఇప్బారు. నేను సింగపూర్లో ప్రాక్టీసు 

(పారంభించాను. చాలావేదన కలిగింఎన అతిక్షిష్టమైన సమయంలో నాకు 

సహాయం చేయడానికి (పయత్నించి, ఏర్పాటు చేసిన మిత్రుని పట్లనాకు 

ఎంతో కృతజ్ఞతాభావం ఏర్పడింది. దానిని వివరించడానికి వీలుకాదు. 

ఎటువంటి (పతిఫలాపేక్షలేకుండా ఆయన నాకు దారి చూపారు. 

ప్రాక్టీసు పుంజుకోవడానికి నేను చాలా కాలం వేచివుండవలసిన అవసరం 

లేకుండా పోయింది. అక్కడ సివిల్ కేసులే చాలా వరకు వచ్చాయి. (క్రిమినల్ 
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కోర్టుకు కొన్ని కేసులు వచ్చాయి. అక్కడ నేను నడిపిన కేనులు కొన్నిటిని 
నేనింకా జ్ఞావకం చేసుకుంటూ వుంటాను. మానవసవాజమైన స్వభావాల 

రంగులను, వాటి (పత్యేకతను, ఆ కేసుల్లో స్పష్టంగా చూడగలిగాను. 
సింగపూర్ నౌకాదళంలో చాలామంది మలయాళీలు వనిచేసేవాళ్లు. 

వాళ్లందరూ “సెల(టారో అన్న (పదేశంలో నివసించేవాళ్లు. అనేక జాతులకు 

చెందిన వాళ్లు అందరూ పెద్ద పెద్ద పాకలలోనే నివసించేవాళ్లు. వాళ్లలో గోపాలన్ 
అనే వ్యదంగి తెగకు చెందిన యువకుడు, పిళైెయార్ జాతికి చెందిన 
యువకుడు వుండేవారు. ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో నివసించేవారు. పిళ్లై తాసు 
ఉపయోగించిన సబ్బును ఒక పెట్టిలో పెట్టి ఒక చోట వుంచాడు. గోపాలన్ 
స్నానానికి వెళ్లినప్పు డు, దానిని పట్టుకెళ్లాడు. సబ్బు రుద్దుకుని స్నానంచేసి 

మళ్లీ యధాస్థానంలో వుంచేశాడు. విళ్లై మళ్లీ వచ్చి సబ్బును చూడడంతో, 

దానిని ఎవరో తీసినట్టుగా గ్రహించాడు. ఎవరు తీశారని అడిగాడు. నేనే 

తీశానని గోపాలన్ ఒప్పు కున్నాడు. ఉన్నత కులానికి చెందిన తన సబ్బును 

ఆచారియైన గోపాలన్ తీసుకుని రాసుకున్నాడని తెలియగానే విళ్లైకు 

మితిమించిన కోపం వచ్చింది. గోపాలన్ చెంప చెళ్లుమనిపించాడు. నలుగురి 

ముందు ఈ విధంగా తనను, అవమానవరిచే విధంగా తనే తప్పు చేసినట్టు 

గోపాలన్కు అనిపించలేదు. అయినప్పటికీ అతను అప్పుడు నోరుతెరవలేదు. 

కొంతసేపు విడ్పాడు. ఆ ర్మాతి భోజనాలయ్యాక అందరూ వచ్చి పడుకున్నారు. 

పిళ్లై ఆ ఇంటి వెలుపల ఒక బెంచి మీద పడుకున్నాడు. అర్ధరాతి 

సమయంలో ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. పిళ్లై పడుకున్న చోటునుంచే 

వచ్చింది. అక్కడికి వల్లి చూసేసరికి పిళ్లై ఒకవైపుకి వాలిపోయిపడివున్నాడు. 

అతని వీపుకు ఎడమవైపు ఒక గొడ్డలి దిగి (వేలాడుతోంది. ఒకే రక్తపవాహం. 
పిళ్లై పాణాలు పోయాయి. అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు. 

పిళ్లైను హత్యచేసిన నేరానికి గోపాలన్ను ఖైదుచేశారు. మేజిస్టేట్ ముందు 

తొలివిచారణ ముగిసిన తర్వాత హైకోర్టుకు విచారణ వచ్చింది. జ్యూరీల 

సాయంతోనే జడ్జి కేసును విచారణ జరిపారు. నేను గోపాలన్ తరఫున కేసు 

నిర్వహించాను. గోపాలన్ నేరం చేసింది ఎవరూ చూడలేదు. హత్య జరిగిన ఆ 

రోజు గోపాలన్కు పిళ్లెకు మధ్య గొదవ జరిగిన విషయం గురించి సాక్ష్యాలు 

వున్నాయి. జ్యూరీలు అతన్ని దోషిగానే భావించారు. దోషికి న్యాయమూర్తి 

మరణశిక్ష విధించారు. అప్పీల్ చేసీ పయోజనం లేదు. పై కోర్టు కూడ అతని 

నేరానికి తగిన శిక్ష అదే అని తీర్పు చెస్పింది. 

చాలినన్ని అంశాలు వున్నట్లయితే శిక్షను తగ్గించే అధికారం గవర్నరుకు 
వుండేది. దానికోనరం వినతి ష్యతంలో నంతకం కోసం నేను గోపాలన్ను 
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చూడడానికి వెళ్లాను. మరణనిక్షకు లోనైన వారిని వుంచే పత్యేకమైన గదిలో 

ఒంటరిగా కూర్చునివున్నాడు. నన్ను చూడగానే గట్టిగా పట్టుకొని, "నన్ను 

ఎలాగైనా కాపాడాలి, నేను మా అమ్మకు ఒక కొడుకుని అని ఏడ్చి 
(పాధేయపడ్డాడు, (బతిమాలాడు. ఆ దౌర్భాగ్యునికి నేను ఓదార్పు చెప్పడానికి 

(పయత్నించాను. రెండు వారాల తర్వాత అతని క్రమాబిక్షకి చెందిన పిటిషన్ను 

తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది. ఉరికంబం దగ్గరికి గోపాలన్ను తీసుకెళ్లడం 

చాలా కష్టమయిందని ఆ తర్వాత విన్నాను. కాళ్లు, చేతులు కొట్టుకుంటూ, 

తనశక్తి నంతా కూడగట్టుకుని, చివరీదాకా తన (పాణాలు కాపాడుకోవడానికి 

(పయత్నించాడట. చట్ట(పకారం ఆ కరిన కృత్యాన్ని నెరవేర్చే వాళ్లకు అది 

పెద్ద సమస్య అయిందట. అయినప్పటికీ వాళ్లు ఆ శిక్షను నెరవేర్చారు. ఈ 

విధంగా గోపాలన్ కూడా జాతులు లేని లోకానికి విళైను అనుసరించి వెళ్లాడు. 

కొందరు మలయాళీలు (పతివాదులుగా వున్న మరొక కేసు నా జ్ఞానానికి 

వస్తుంది. ఈ కేసు సింగపూర్ పక్కనే వున్న జోహూర్లో జరిగింది. అక్కడ 

జపాన్వారి రబ్బరు తోటలలో కొందరు మలయాళీలు పనిచేసేవారు. వాళ్లు 

అక్కడే నివాసం ఏర్పాటుచేసుకున్నారు. ఒకరోజు ఉదయం, ఆ తోటలో ఒక 

చెట్టుకు ఒక మలయాళీ శవం (వేలాడుతూ ఉండడం అందరూ చూశారు. 

పోలీసు వాళ్లకు ఆ వ్యక్తిని ఎవరో హత్యచేసి అలావేలాడదీసినట్లు 

అనుమానం వచ్చింది. ఆ తోటలో పనిచేస్తున్న ఎనిమిది మందిని వాళ్లు 

ఇైదుచేశారు. మేజిస్టేట్ విచారణ జరిపి, వాళ్లలో ఐదుమందిని విడుదల 

చేశారు. మిగిలిన మొగ్గురి మీద హత్యానేరాన్ని ఆరోపించి హైకోర్టుకు 

విచారణకు పంపారు. మేజిస్టేట్ ముందు._పతివాదుల పక్షం నేనే వాదెంచాను. 

వాళ్లేలో నంబియార్ చాలా గౌరవమైన వ్యక్తి మాతమే కాదు డబ్బువున్న 

మనిషికూడా. మేజిస్టేట్ ద్వారా విడుదల పొందిన వాళ్లలో ఆయనకూడా 

ఒకరు. కేసులో విజయం, విడుదల సాధించిన వెంటనే వారు అక్కడ నుంచి 

వెళ్లిపోయారు. హత్యానేరారోపణ చేయబడిన ముగ్గురూ, నంబియార్ (క్రింద 
పనిచేసిన కార్మికులు. వారి కోసరం అప్పటివరకూ నంబియార్ ఖర్చు చేశారు. 

నంబియార్ వెళ్లిన తర్వాత కేసు జరిపించడానికి వారి వద్ద డబ్బులేదు. ఆ 

విషయం నాతో చెప్పి, మాకు ఊళ్లో అస్తి వుంది, కేసు జయించి 

విడుదలయ్యామంటే ఎలాగెనసరే మీకు డబ్బు చెల్లిస్తాము. ఇప్పుడు మీరు 

సహాయం చెయ్యలేదంటే మాకు వేరే దారిలేదు" అని ([బతిమలాడేరు. వారి 

దగ్గర డబ్బుల్లేవని వారి కెవరూ సహాయం చెయ్యరని నాకు తెలుసు. డబ్బులు 

లేవన్న కారణంవల్లే వారిని స్థితిలో వదలడం నాకు ఇష్టం లేదు. "కేసు 

జరిపిస్తాను, డబ్బు తర్వాత ఇస్తే చాలు అని చెప్పి వారిని సమాధాన 
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పరిచాను. న్యుపీంకోర్టులో వారికోసరం నేను వాదించడానికి నిద్ధమయ్యాను. 
కేసులో ఎన్నో చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. 

నంబియార్ ఆ తోటలో 'మాండూల్గా (సూపర్వైజర్గా) ఉండేవాడు. 

తోటపని కార్మికులను సూపర్వైజ్ చేసేవాళ్లను అలా అంటారు. చనిపోయిన 
వాడు నంబియార్ను ఎదిరించి ఏదో మాట్లాడాడట. అతనికి ఒక మంచి 

గుణపాఠం నేర్పాలని నంబియార్ కొందరు శామికులతో చెబుతూ వచ్చినట్టు, 

దాని పకారం కొందరు కార్మికులు అతని గొంతుపట్టి చంవి రబ్బరు చెట్టు 

కొమ్మకు (వేలాడదీశారని అరోపీంచి కేసు పెట్టబడింది. ఎవరో 

హత్యచేయలేదు, అతడే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్నది _(పతివాదుల వాదం. 

కేసు విచారణ మూడు రోజులు కొనసాగింది. (పతివాదులు ముగ్గురూ కూడా 

బలుక్కుని హత్యచేశారని అసెస్సర్స్ (న్యాయమూర్తికి సలవాదారులు) 
అభ్మిపాయపడ్డారు. న్యాయమూర్తి కూడా ఈ వాదాన్ని అంగీకరించారు. వారికి 

మరణదండన ఎధిస్తూ తీర్పు రాశాడు. 

నేను వాళ్లకోసరం అప్పీల్ చేశాను. ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల సమక్షంలో 

విచారణ జరిగింది. పై కోర్టు ఇక్షను భాయపవపరచింది. *క్షను తగ్గించమని 

సుల్లాన్కు నేను పిటిషన్ వేశాను. ఆ పిటిషన్లో సంతకం కోసం నేను 

(పతివాదుల దగ్గరికి వెళ్లినప్పు డు వారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గదిలో విడివిడిగా 

కనిపించారు. మమ్మల్ని కాపాడండి, మా ఆస్తంతా మీదే' అని వాళ్లు కన్నీళ్లు 

కారుస్తూ చెప్పారు. ఒక సోమవారం ఉదయమే వాళ్లను ఉరితీయడానికి 

నిర్ణయించారు. ఆదివారం నాడు వారి శిక్ష పదేళ్ల కారాగారం వాసంగా 

తగ్గించబడిన వెంటనే వారికి ఈ వషయం తెలియజేశాను. ఆ తర్వాత నేను 

ఇంకొక కేసు విషయం వివరాలు సేకరించడానికి (పతివాది దగ్గరికి 

వెళ్లినప్పుడు జైలుకి అలవాటుపడ్డ ఖైదీలుగా వాళ్లను చూశాను. 

ఆరోగ్యవంతులుగానే కనివించారు. 1941వ సం! మలయాదేశంలో యుద్ధం 

పిజ్వరిల్లినప్పు డు చెరసాల ఖైదీలను విడుదల చేసినప్పు డు వీళ్లను కూడా 

వదిలేశారు. ఉరికంబం అంచు నుంచి మళ్లీ వాళ్లు విడుదల పొంది బయటకి 
వచ్చారు. ఆ తర్వాత నేను వాళ్లను చూడలేదు! 

మరాక కేసు గురించి చెబుతాను. అది కూడా జోహూర్ తోటలో జరిగిందే. 

చిన్నప్పన్ అనే కార్మికుడు ఆ తోటలో పనిచేస్తూ వుండేవాడు. ఒక సంవత్సరం 

పనిచేసిన తర్వాత కొంత డబ్బుకూడా పోగుచేసుకున్నాడు. ఇది తెలిసిన 
మరొక కార్మికుడు తన కుమార్తెను చిన్నప్పన్కు యిచ్చి పెల్లిచేస్తానని మాట 

అప్పు డప్పు డు కొన్ని వాయిదాల మీద అతని దగ్గర వున్న డబ్బునంతా 

గుంజేశాడు. పెళ్లి గడువు మాతం ఆ సాకు ఈ సాకు చెబుతూ కాలాన్ని తోస్తూ 
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వచ్చాడు. చిన్నప్పన్ చేతిలోని డబ్బు కరిగిపోవడంతో పొన్నమ్మును వేరొకనికిచ్చి 

పెళ్లిచేయడానికి నిశ్చయించాడు. ఈ విషయం చిన్నప్పన్ (గహించాడు. 

“పాన్నమ్మ నాది. ఆమె మరొకరిని ఎలా పెళాడగలదు? అలా జరగడానికి 

వీలులేదు!” అనుకున్న చిన్నప్పన్ ఎలాగైనాసరే పొన్నమ్మను పెళ్లిచేసుకుని 

తీరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. పొన్నమ్మ కూడా అదే తోటలోనే పనిచేసేది. 

ఒక రోజు ఉదయం అతను ఆమె పనిచేసే స్థలానికి వెళ్లి, ఆమెను నరికి 

చంపాడు. తేనంటే పాన్నమ్మకు ఇష్టం అని వాడికి తెలుసు. తండి మాటమీద 

మరాకనిని పెళ్తాడడం తెప్ప మరో మార్గం లేడిని ఆమె భావించేడంతో అలా 

జరగకూడదని అతనా ఘోరఠి చేశాడు. 

హత్యజరిగినప్పు డు అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు. చిన్నప్పన్ హత్యచేశాడని 

చెప్పడానికి ఎలాంటి సాక్ష్యాలు ఆధారాలు లేవు. చిన్నప్పన్ నోరు మెదపకుండా 

వుండివుంకే వాడు దండన నుంచి తప్పించుకుని వుండేవాడే. కాని వాడు 

అందుకు స్థిరంగా లేడు. 'పొన్నమ్మ నాకోసం స్వర్గంలో కాచుకుని వుంటుంది. 
నేను అక్కడికి త్వరగా చేరుకోవాలి అని తహ తహ లాడాడు. వాడికోసరం 

నేను వాదించాను. కాని చిన్నప్పన్ మొండిగా పట్టుదలతో వుండడం వల్ల, 

నేనేమీ చెయ్యలేక పోయాను. ఉరికంబం మీదికి, పెళ్లి పీటలు మీదికి వెళ్లేట్టు 

పరమ సంతోషంగా వెళాడు. పొన్నమ్మా ఇదో వచ్చేశాను! అంటూ ఉరికంబం 

మీద అతను చివరిసారిగా అరిచాడు. 

ఈ సంఘటన ఆధారంగా తీసుకుని మాతృభూమి వారపతికలో “స్వర్గంలో 

పెళ్లి అన్న పేరుతో నేనొక చిన్నకథ కూడా రాశాను. 

నాకు కేసులు వచ్చినప్పటికీ ఆదాయం చాలినంత రాలేదు. కాబట్టి ఇతర 

విధాలుగా కూడాఆదాయాన్ని అన్యేషించవలసి వచ్చింది. 

సింగపూర్లో వై.యం.సి. ఏ. వారు 'ఒక వర్తక విద్యాసంస్థను జరువుతూ 
వచ్చారు. వారానికి రెండు రోజులు అక్కడ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పే 

బాధ్యతను అంగీకరించాను. తరగతులు సాయంకాలంలోనే వుండడం వల్ల, నా 

ఇతర పనులకు అది ఆటంకంగా లేదు. స్వల్పమైన మొత్తమే అయినప్పటికీ, 

దాని ద్వార వచ్చిన ఆదాయం అప్పటి స్థితికి పెద్ద సహాయకారిగా వుండేది. 
ఆరునెలలు ఆ ఉద్యోగం చేశాను. ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేయడానికి ఆ విధంగా 

ఒక అవకాశం లభించింది. 
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మన సుఖదుఃఖాలు, జయాపజయాలు అన్నవి ఆఎవధానంగా మన 

(పయత్నాలమిద, సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి వుంటాయి. అయిన్పటికీ, 

మనం తెలుసుకోలేని, తప్పించజాలని, కొన్ని కారణాలు కూడా మన కష్టాలకు 

కారణాలవుతాయి. బెయ్యవలసినదంతా చేసినప్పటికీ, ఫలితాలు 

తారుమారైనప్పు డు నిరాశ ఏర్పడటం సహజమే. కాలం కరాళ హస్తాల నుంచి 
బయటపడడానికి సాధ్యం కాదేమో అనిపిస్తుంది. నాకు ఆవిధంగా అనేక 

సందర్భాలలో అనిపించింది. “ఇదే చేస్తాను, ఇలా చెయ్యను” అని మనసులో 

దృఢనిశ్చయంలో పయత్నించినప్పటికి నా పయత్నాలకు తగిన విధంగా నేను 

ఆశించినవి జరగలేదు. అనుభవాలు ఎదురుచూడని విధంగా వేరుమార్గాలలో 
పయనించేట్టు చేశాయి. మలక్కాలో నాకు ఏర్పడిన కష్టాలు, రాకూడదని ఎంతో 

పయత్నించినప్పటికీ, దయలేని ఎధి నన్ను వెన్నంటి వచ్చింది. నన్ను 
(కూరంగానేమోసగించింది. 

సింగపూర్, వచ్చి ఒక యేడాది గడచిన తర్వాత మొదట ఒక ఐరోపా 

న్యాయవాది ద్వారా తన కేసును నడిపిన ఒక పార్టీ, నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ కేసును 

నన్ను చేపట్టమన్నారు. ఈ విధంగా న్యాయవాదులను మార్చుకోవడం 

మామూలే అయినప్పటికీ, అలా మార్చుకునేప్పు డు కొన్ని ఆనవాయితీలు 

అక్కడ ఆచరణలో వుండేవి. అంతవరకు కేసును చేపట్టినడిపినందుకు 

పైకాన్ని ఆ న్యాయవాదికి చెల్లించిన తర్వాతే పత్రాలు తిరిగి పొందడం సాధ్యం. 

తనకు ముట్టవలసిన డబ్బు అందేవరకు కేసుకు సంబంధించిన 

కాగితాలన్నిటినీ తన ఆధీనంలో వుంచుకోవడానికి ఆ న్యాయవాదికి అధికారం 

వుంది. పార్టీ డబ్బు యివ్వలేదంకే, ఆయనకు చేరవలసిన మొత్తాన్ని 
పార్టీనుంచి రాబట్టి యిచ్చే బాధ్యతను కొత్త న్యాయవాది తీసుకొనేవాడు. ఈ 

వివరాలతో కొత్తవకీలు, పాతవకీలుకు వాతపూర్య్వకంగా తెలియవేసినట్లయితే, 
ఆయన పుతాలు భ(దంగా పంపేవారు. పార్టీ నుంచి డబ్బు వచ్చినా 

రాకపోయినా కొత్త న్యాయవాదియే పాత న్యాయవాదికి చేరవలసిన ఫీజును 

అందచేసి తీరాలి. 
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నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన పార్టీ కేసును తీసుకుని నడిపించమని 

చెప్పినప్పు డు, నేను ఐరోపా లాయర్కు కేసుకు సంబంధించిన కాగితాలు 

పంపమని [వాశాను. డబ్బు ఏమైనా యివ్వవలనివుంకే నేనే చెల్లిస్తానని 
ఒప్పు కున్నాను. నా యీ వోమీమీద ఆయన నాకు కాగితాలు పంపారు. 

ఆయనకు చేరవలనింది నూరు డాలర్లు వుందని నేను తెలిసుకున్నాను. కేసు 

విచారణ వచ్చేంతవరకు కొన్ని ముందు, జ్యాగత్తలు, తీసుకోడానికి 

పయత్నించాను. విచారణకు వారం వుందన్నప్పు డు, ఆ ఐరోపా న్యాయవాది 

నుంచి మరొక ఉత్తరం వచ్చింది. ఆ కేసులో వాదించడానికి, పార్టీవాళ్లు మళ్లీ 

అతన్నే ఆశయించినట్లు, అందువల్ల కాగితాలను అతనికే (తిప్పిపంపమనీ, 

నాకు రావలసిన పైకం ఏదైనా వుంతే, దానిని ఆయన చెల్లించే విధంగానూ, 

ఆయన రాశారు. నేను వెంటనే కాగితాలు (తిప్పి పంపాను. నాకు 

నూటఇరవెఒక్క డాలర్లు రావాలని నేను తెలియజేశాను. అందుకు ఆయన 
అంగీకరించారు. 

కొన్ని రోజులు గడిచిన ఆతర్వాత ఆయనకు నేను చెల్లిస్తానని తెలియచేసిన 

నూరు డాలర్లు పంపమని ఉత్తరం రాశారు. నాకు చేరవలసిన నూటఇరవైఒక్క 
డాలర్లలో నూరు డాలర్లు తగ్గించుకుని మిగతా ఇరవై ఒక్క డాలర్లు పంపమని 

నేను జవాబు రాశాను. దానిని ఆయన లెక్కచేయలేదు. నేను పంపవలసిన 

వంద డాలర్లు మొదట పంపమని, ఆ తర్వాత అతను పంపవలసిన 

నూటఇరవైఒక్క డాలర్లు పంపుతానని ఆయన తెలియజేశాడు. నాకు ఇది 
తిక్క కేసుగా కనిపించింది. నేను ఆయనకు చెల్లించి వలసిన దానికన్నా, 

ఆయన నాకు ఎక్కువగా చెల్లించాలి అనే పరిస్థితిలో, ఆ డబ్బు కోసం ఆయన 

అంతగా తొందరచేయడం ఉచితంగా కనిపించలేదు. నేను కూడా చాలా 

కఠినంగా వుండగలను. ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి మా మధ్య ఉత్తర 

పత్యుత్తరాలు జరిగాయి. మాట (పకారం నేను వ్యవహరించలేదని 

న్యాయవాదుల సంఘానికి తెలియజేసి, నామీద చర్య తీసుకోమన్నాడు. కమిటి 

వాళ్లు వివరాలు అడిగారు. నేను నా స్థితిని కమిటీ ముందు వుంచాను. 

ఎదుటివారి నుంచి నాకు, నేను యివ్వవలసిన దానికంటే అదనపు మొత్తం 

రావలసి వున్నప్పటికీ నేను యివ్వవలసిన బాకీని తీర్చడమే పద్ధతి అని, 

దానిని నేను తిరస్కరించడం మర్యాదకు విరుద్ధమైనదనీ, అందువల్ల 

నాచర్యను న్యాయవాదుల సంఘం విమర్శిస్తూ. కోర్టువారికి తెలియజేసింది. 

న్యాయవాదుల సంఘం నిర్ణయాన్ని న్యాయమూర్తి అంగీకరించి తర్పుచెప్పారు. 

దానికి శిక్షగా, నేను' రెండు నెలలు ప్రాక్టీసు చేయకూడదని, న్యాయస్థానానికి 

ఆయన ఖర్చును నేను న్యాయవాదుల సంఘానికి ముట్టచెప్పాలని 
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ఆజ్ఞావించారు. ఆ మొత్తం ఆరువందల యాభై డాలర్లు. సింగపూర్లో పాక్టీను 

(వేళ్లూనుతున్న కాలఘట్టంలో నాకు ఏర్పడ్డ పెద్ద నష్టం ఇది. 

రెండు నెలల పాటు ఆదాయం లేదు. అంతేకాదు. నా భవిష్యత్తు ఆఫదకు 

గురయినట్లు నాలో ఒక విధమైన భయం పుట్టు కొచ్చింది. ఆయన అడిగిన 

నూరు డాలర్లు మొదట చెల్లించి ఆ తర్వాత నాకు రావలసిన 

నూటఇరవెఒక్కడాలర్లు అడిగి తీసుకుని వుంకే సరిపోయేదికదు? అని 

అనుకున్నాను. నాతో కొందరు ఆయనతో పేచీ పెట్టుకోవద్దని చెప్పకపోలేదు. 

అయితే నేను వ్యవహరించిన తీరు సరైనదేఅని నేను నమ్మాను. ఇవాళ కూడ 
నాకు ఆ విషయంలో అభిపాయభేదంలేదు. 

చెప్పడానికి వీలులేని కష్టాలు ఆ రోజులలో నేను అనుభవించాను. ఎవరిని 

చూడాలన్నా అయిష్టంగానే వుండేది. నగరం నుంచి నాలుగు మైళ్లలో మా యిల్లు 

వుండేది. దేనికైనా నగరానికి వెళ్లవలసివస్తే, నడిచి వెళ్లవలసిన పరిస్థితి 

ఏర్పడింది. బస్సు ఛార్జీకి కూడా లేకుండా మండుటెండలో నేను నడిచివెళ్లడం 

తలుచుకుంటున్నాను. ఆ రోజులలో నా హృదయభారం, కష్పాలు ఎలా 

వివరించగలను? 

రెండు నెలలు ఎలాగో గడిపాను. మల్లి (పాక్టీసు పారంభించాను. 

అప్పు యిచ్చిన వాళ్లు అందుకోసరమేకాచుక్కూర్చున్నారేమో! నేను సంపాదించే 

డబ్బులో ఇంటి ఖర్చుకు మా(తం తీసుకుని మిగతాదంతా అప్పులు 

తీర్చడానికే వినియోగించాను. అయినప్పటికీ యిబ్బందులు తగ్గలేదు. 

రకరకాల వ్యక్తులకు నేను అప్పుపడ్డాను. నేను మరెవరితోనైనా 

మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అప్పుయిచ్చిన వాళ్లు వచ్చేవారు. వారిని 

చూడగానే నాకు ముచ్చెమటలు పోసినట్లయ్యేది.  నేనెవరితోనైనా 

మాట్లాడుతున్నప్పు డు అప్పు అడగకూడదన్న సంస్కారం వాళ్లకు వుండదు 

మరి! అందువల్ల వాళ్లను చూసీచూడగానే లేచివెళ్లి వాళ్లను పక్కకు తీసుకెల్లి 
చేతిలో వున్నది వారిచేతిలో పెట్టిపంపేవాణ్ణి. దానిని వాళ్లు లెక్కలో 

చేర్చేవాళ్లుకాదు. అది అప్పటికప్పుడు వాళ్లుకు యిచ్చిన లంచం లాంటిది. 

నేను యివ్వవలసిన అసలులోగాని వడ్డీలో గాని ఆ డబ్బును జమకట్టు 

వాళ్లుకారు. 

మరొక రకం వున్నారు. వాళ్లు మరీగట్టివాళ్లు. కష్ణాలు చూసి 

బాధపడేవారు. నా కష్టాలు పోగొట్టమని దేవుని పార్థించేట్టు' చెప్పేవాళ్లు. నాకు 

ఎవరైనా పార్టీలు డబ్బుయివ్వవలసివస్తే దాన్ని జాగత్తగా 

అడిగితెలుసుకునేవాళ్లు. పార్టీలు వచ్చివెళ్లిన వెంటనే, డబ్బుకోసరం 

వచ్చికూర్చునేవాళ్లు. గడువు చెప్పలేము. చేతికి వచ్చిన దాంట్లో సగమో 
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మూడు వంతులో అప్పు తేలేది. అప్పు యిచ్చిన వ్యక్తికి కోర్టులో ఏదైనా 

పనివుందనుకోండి. దానికి నా సహాయం కోరేవారు. కాని అందుకు ఎలాంటి 

డబ్బు యిచ్చేవాళ్లు కాదు. నేను అడగడానికి సాధ్యమయ్యేదికాదు. 

ఈ రెండు రకాల వారికీ మించిన వాళ్లు మనసులో ఏ మ్మాతం 

దయాదాక్షిణ్యాలు లేని మూడో రకం వాళ్లు. వారిని పత్యక్షంగా చూడడానికి 

వీలుపడదు. వారి పనులన్నీ న్యాయవాదుల ద్వారానే సాధించేవాళ్లు. గడువు 

అడిగినా, డేబ్బు కాస్త తక్కువగా వుందన్నా మరేదైనా లాయర్తో చెప్పుకో 

అతనికే బాధ్యత అప్పగించాము అనే వాళ్లు. అయితే ఆ న్యాయవాదిని 

సంపదిస్తే తాను తన పార్టీ చెప్పిన పకారమే నడుస్తున్నట్లు, తాను స్వయంగా 

ఏమీ చేయలేనని తిరస్కరించేవారు. ఎటువంటి దాక్షిణ్యం ఆయన 

చూపేవారుకాదు. ఒకరికి నేనే అప్పు పడ్డ వెయ్యిన్ని ఐదువందల డాలర్ల 
బాకీకోసం, అసలూ వడ్డీ, కోరు ఖర్చులు అంతాకలిపి నాలుగు వేల 

మూడువందల డాలర్లు చల్లించాను. ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన యింటిని 

పదమూడు సార్లు జప్తి చేశారు. ఇక్కడ అప్పు యిచ్చిన ఒకరిని గురించి 

మతమే చెప్పాను. ఈవిధంగా ఎంతోమంది అప్పు లవాళ్లతో నేను 

పోరాడవలసివచ్చిందిె. 

“మీనన్ రావడం చూస్తే మనసులో ఏమీ దిగులువున్నట్లు కనివించడంలిదు' 

అని నన్ను చూసిన ఒక న్యాయవాది మితుడు మరో న్యాయవాదితో చెప్పడం 

నేనువిన్నాను. కొందరికి, నా కష్టాలు, దుఃఖాలు, బాగా తెలుసు. నా 

మనసులోనే స్థిరపడి నన్ను వేధించే విషాదాన్ని నేను బహిర్గతం చెయ్యకుండా 

ఎన్ని (పయత్నాలు చేసినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో ముఖంలో ఆ ఛాయలు 

(పస్సుటంగా తెలిపిపోయేవ. 

ఈ కాలఘట్టంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెబుతాను. ఒక రోజు 

ఒక అప్పు లవాడు, నా మీద దావావేసి నా ఆస్తులు పొందడానికి తీర్పును పొంది 

నా కార్యాలయంలోని వస్తువులన్నిటికీ జప్తిచేసుకుని వెళ్లాడు. ఆరోజే 

అప్పు యిచ్చిన వాళ్లలో మరికొంత మంది, నేను వాళ్లకు యివ్వవలసిన మొత్తం 

కోసరం కేసు నమోదు చేశారు. వాళ్లుకూడ ఆ తర్వాత తమకు చేరవలసిన 

సామ్ము రాబట్టడం కోసం జప్తి చేయడానికి వస్తారు. నేను బసచేసిన యింటి 

అద్దె బకాయికి యిల్లు గలావిడ జప్తిచేసుకోవడానికి కూడా ఆర్డరు పొందిందని 

తెలిసింది. మొత్తం ఎక్కువగా లేదుకాని ఆస్థితిలో పెద్ద మొత్తం చిన్నమొత్తం 

అంతా ఒకటిగానే కనిపించింది. నిరాశా నిస్పృహలతో నేను తల్లడిల్లిపోతూ, ఆ 

సాయంకాలం యింటికి చేరాను. రెండుమూడు రోజుల పాటు కరెంటు బిల్లు 

చెల్లించలేదు. కాబట్టి "కనెక్షన్ తీసేశారని యింటికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. 
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ఒక లాంతరు రెండు మూడు కొవ్వొత్తులు వెలిగించుకుని పిల్లలతో 

కూర్చునివుంది మా ఆవిడ. ఆరోజు జరిగిన సంగతుల గురించి, మర్నాడు 

జరగనున్న విషయాల గురించి నేనేమీ చెప్పలేదు. మనసులో' భరించలేని 
వేదన దహించింది. దుస్తులు మార్చుకుని వరండాలోని కుర్చీలో 

కూర్చున్నాను. కిటికీ దగ్గర ఒక కొవ్వొత్తి వెలుగుతోంది. అక్కడినుంచి 

బయటికి చూస్తే ఒకేచీకటి. నా భవిష్యత్తు కూడా అలాంటిదే అన్నట్లుంది. 

పక్కగదిలో పిల్లలు మెల్లిగా ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ లేత 

హృదయాలకు దిగులూ, బాధలూ లేవు. నేను అక్కడ కూర్చున వున్నదీకూడా 

వాళ్లు (గహించలేదు. కొంతసేపు అలాగే కూర్చున్నాను. 

మా ఆవిడ స్నానం చేయడానికి వెల్లింది. కొంతసేపు కూర్చున్న తర్వాత 

అక్కడనుంచి పడకగదికి వెళ్తాను. తలుపులు మూశాను. పిల్లలు ఇదంతా 

గమనించలేదు. ఆనాటి సంఘటనలకన్నా, ఘోరమైన స్థితికి నన్ను పడ్నదోసే 

సంఘటనలు నాకోసం ఎదురుచూస్తూ వున్నాయన్న బాధ నన్ను వేధించింది. 

నాలో పెరిగిపోయే బలహీనతను జయించే సామర్థ్యం నాలో లేకపోయింది. 

దుస్తులు తగిలించిన స్థాండునుంచి బెల్టు తీసుకుని మెడకు తగిలించుకుని 
బిగించాను. అదేవిధంగా రెండు నిమిషాలు వున్నాను. నేనేం చేస్తున్నానో నాకే 

స్పష్టంగా తెలియడంలేదు. ఉన్నట్టుండి తలుపు చప్పుడు వినిపించింది. 

లాంతరు పట్టుకుని, దుస్తులు మార్చుకోవడానికి అమ్ము లోపలికి వచ్చింది. 

నా మూర్థత్వం బయటవడిపోయింది. 

“ఏం చేస్తూవున్నారు? అని అడుగుతూ నా చెయ్యి పట్టుకుంది అమ్ము. 

నేను ఏమీ ఎరుగనట్టు నిలబడ్డా జరిగిందేదో అమ్ము (గహించకపోలేదు. 

నాలుగయిదు నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత అమ్ము అక్కడికి వచ్చివున్నట్లయితే, 

ఏం జరిగివుండేదో ఇప్పు డు చెప్పలేను. ఎంతో వేదనతో, ఏచారంతో మేమా 

రాతిని గడిపాము. 

అనుకున్నట్లుగా మర్నాడు ఏమీ జరగలేదు. దయా, దాక్షిణ్యం వున్న ఆ 

యిల్లు గలావిడ యింటి అద్దెను రెండు వారాల తర్వాత తీసుకోవడానికి 

అంగీకరించింది. 

ఇటువంటి కష్టాల పాలుకావడానికి నేనేం పాపం చేశాను? (పతిఒక్కరు తను 

చేసిన ఫలితాలనే అనుభవిస్తారని చెప్పడం కద్దు. సాధారణంగా అలాగే 

జరుగుతుంది.. తత్వజ్ఞానం కూడా ఒక్కొసారి మనల్ని పూర్తిగా మోసం 

చేస్తుంది. నేను అటువంటి పరిన్థితులలోనే వున్నాను. జీవితం 
దుర్భరమయింది. ఎలాగైనా సరే నాకు మరణం వాటిల్లినట్లయితే సంతోషంగా 
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ఆవ్వానించివుండేవాళ్లి. అయినప్పటికీ ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి మనసు 

తెగించలేదు. అందుకు కావలనిన ధైర్యంలేదు. 

రకరకాలుగా ఆలోచిస్తున్న మనసును అదుపుచేయడానికి 

పయత్నించాను. అయినా నా (పయత్నాలలో విజయం సాధించలేకపోయాను. 

తట్టుకోలేని కష్టాలు వచ్చినప్పు డు వాటిని సహించడమే ధైర్యం. మిగతా వారి 

ధైర్యాన్ని మనం పాగడ్డం లేదా? ఎందుకు అలాంటి వారిని 

అనుసరించకూడదు? ఆపద సమయాలలోనే గదా దృఢ చిత్తంతో నిలబడే 

తెగువకావాలి? కష్టాలు, అనుభవించని మనిషి వుంటాడా? అప్పు చేసిన 

మరికొందరి మి(తుల గురించి ఇతరులు చెప్పు కోవడం నేను విని వున్నాను. 

“దొంగలు కావాలనే అప్పు తీర్చరు' అని చెప్పేవాళ్లు వారి పరిస్థితిని, 

స్వభావం బాగా ఎరిగిన నాకు ఆ మాటలు వినడం వేదన కలిగించేది. 

“అప్పుల వాడు మాట నిలబెట్టుకోలేదు' అని ఒకరు చెప్పింది నేను ఆలోచించి 

చూశాను. ఒక విధంగా అది నిజమే. నిర్గీత సమయానికి డబ్బుతీర్చడం 

వీలుకాదని తెలిసికూడా, చాలాసార్లు, ఒక గడువు చెప్పి, ఆ రోజుకు తిరిగి 

యిస్తామని అప్పు యిచ్చిన వాళ్లతో చెప్పవలసివస్తుంది? ఏ దారీ 

కనిపించనప్పు డు, అప్పటికి బయటపడడానికి చెప్పేమాట అది. అప్పు 

చేశామంకే అలాంటి పరిస్థితికి గురికావడం తప్పనిసరి! 

పెద్ద అపాయాలు ముంచు కొచ్చేప్పుడు మనలో వున్న సామర్థ్యం 

బయటపడుతుంది. ఈత రాదనేవాడు, అంతవరకూ నీళ్లలో దిగడానికి 

భయపడిన వాడుకూడా, తన బిడ్డచెరువులోపడగానే, అందులోకి దూకి 

కాపాడిన ఉదంతాలు ఎనివున్నాము. అదేవిధంగా, క్లిష్టవ రిస్థితులలో చిక్కుకుని 

అవస్థపడుతున్నప్పు డు, ఎదురుచూడని సహాయాలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ 

రావడం కద్దు. ఆ అనుభవానే నేను ముందు చెప్పాను. 

ఒక అప్పు తీర్చడానికి దారి కనిపించక నిరాశతో నేను వున్నప్పుడు ఒక 

మితుడు కావలసిన డబ్బుతో నాదగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు. నేను 

చెప్పలేనంత ఆశ్చర్యం చెందాను. న్యాయస్థానంలో కట్టవలసిన సమయానికి 

సరిగ్గా పదిహేనునిమిషాలకు ముందు ఆయన డబ్బు తిసుకుని వచ్చారు. 

చాలారోజులు గడిచిన తర్వాత మరొక విధంగా ఒక సందర్భంలో నేను 

సహాయం చేయగలిగినప్పు డు ఆయన తన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. 

కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, దైవవిశ్వాసాన్ని వదులుకోకుండా, మంచిది 

జరుగుతుందని నమ్మడమే మంచిది. ఎప్పుడు ఆ విధంగా నమ్మడమే 

సాధ్యంకాదు. మనం ఉద్యోగ పూరితులై కొన్ని సమయాలలో విషాదంతో 

కంటనీరుపెట్టుకుంటాం. ఎన్ని సందర్భాలలో నేనలా కంటతడిపెట్టుకున్నానోే? 
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ఏకాంతంలో పసిపాపలా వెక్కివెక్కి ఏవడ్వడంలో ఎంత మనశ్శాంతి 

లభిస్తుందిడ్వడం భీరువు లక్షణం కాదా? అని కొందరు అడుగవచ్చు. 

అవును భీరువు లక్షణమే అయినప్పటికీ. కొన్ని సందర్భాలలో, ఈ 

బలహీనతకు లోనుకాని వీరసింవోలు వున్నారా? అన్నది సందేహా స్పదమేే 

ఎన్నేన్నో మహాయుద్దాలు చేసి విజయం సాధించి వీరునిగా ఖ్యాతి గాంచిన 

నెపోలియన్ సైతం, కొన్ని సందర్భాలలో ఉద్వేగానికీ లోనై కంటతడి పెట్టివారు 

ఏడ్చినట్టు వినివున్నాము. ఒక మామూలు మనిషి నైన నేను పెద్దకష్టాలు' 
ఎదుర్కొన్నప్పు డు, క్లిష్టసమయాలలోను నా స్థితీ నుంచి దిగజారి కన్నీళ్లు 
కార్చడం మహాపరాధం కాదే? 

చీకటిలో దారి తెలియకుండా తారట్లాడుతున్నప్పు డు, చలి, గాలి వాన 

చుట్టుముట్టిన పరిస్థితిలో ఆశయాన్ని వెదుక్కుంటున్న బాటసారి ఒక 

పాడుబడ్డ బావిలో జారిపడ్డట్టు, నాకు మరొక విషాదం సంభవించింది. నా 

మూడో అమ్మాయి పద్మినికి ఉన్నట్టుండి ఆరోగ్యం పాడయి చనిపోయింది. 

1934వ సం||! జూన్ నెలలో ఈ దుర్దటన జరిగింది. అప్పట్లో ఆమెకు 

వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలే. ఇంటి పనులలోనూ, వంటపనులలోనూ, 

చేయితిరిగిన మా అమ్మాయి ఎదుటివారికి సహాయం చెయ్యాలంకే ఎంతో 

ఉత్సాహం చూపేది. మా హృదయాలలో గాఢమైన ముదను మిగిల్చి, 

మమ్మల్ని వర్ణనాతీతమై న విషాదానికి గురిచేసి వెళ్లిపోయింది. 
గదినుంచి ఆమె భౌతికకాయాన్ని వాకిట వుంచినప్పు డు ఎక్కడినుంచో 

వినపడిన గీతం, నా హృదయ శోకానికి పతిధ్వనిగా వినిపించింది. ఇప్పుడు ఆ 

పాటను ఎక్కడైనా విన్నట్లయితే నేను _దవించిపోతాను. నా ప్రియమైన కుమార్తె 

జ్ఞాపకాలు వచ్చేవి. ఆ ఊహాలోకంలోనే కదా నా కుమార్తెను చూడగలను! 

ఈ కాలంలో 'అస్తమనంి' అనే పుస్తకం (వాయడం (పారంభించాను. 

అందులోని కథలన్నిటిలోనూ, నా సాంత అనుభవాలలోని విషాద ఛాయలు 

చూడవచ్చును. దానిని వ్రాయడంలో కొంత బరువును దించేసినట్లు కొంత 

మనశ్శాంతి కలిగింది. పాఠకులు కూడా నేను అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువగానే 

ఆదరించారు. ఇంకా ఆ ఆదరణ తగ్గలేదు. 

నన్ను కొందరు మి(తులు, “మీరు ఎప్పు డూ (వాస్తారు కదా, వాయడానికి 

ఎదైనా (పత్యేక నియామావళి. అంటూ విదైనా వుందా? అని అడగడం 

అలవాటు. మరొకరి అవసరం కోసరం ఒకటి రూపాందించాలంటే, వ్యక్తిగత 

నియామావళి ఏర్పరచుకోడం కష్టం. వాయడానికి ఒక (పరణ ఏర్పడాలి. 

ఉత్సాహం, పట్టుదల కూడా కావాలి. అప్పు డే వాయడం సాధ్యం. ఉదయం 

అయిదు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు నేను కూర్చుని (వాసేవాణ్చి. ఇది 
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చాలాకాలంగా వుంటున్న అలవాటు. సువిశాలమైన  పాలాలుగాని 

ఎత్రైనకొండగాని, _పవహించేనదెగాని, నమ్ముదం కానీ కనిపించే స్థలంలో 
కూర్చుని రాయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. దానికి అవకాశం లేదంటే ఒక 

తోట అయినా సరే కంటి ముందు వుంకే సంతోషంగా (వాసాను. నేను 

వికాంతంలో కూర్చుని మ్మాతమే వాయగలను. కొందరు మితులు ఎటువంటి 

వాతావరణంలోనైనా నరే (వాస్తారు. నాకది సాధ్యం కాదు. 

1934వ సనం|'లో ఒక కేసు విషయంగా నేను 'బోర్నియో” వెళ్లవలసి 

వచ్చింది. మహమ్మదీయులైన ఒక ధర్మకర్త, నమ్మక [దోవాం ఆరోపించబడి, 

కేసులో ఇరుక్కున్నాడు. ఆయన ఎప్పుడో కేసుకోనరం, సింగపూర్ 
వచ్చినప్పుడు, నాగురించి వఐన్నారు కాబోలు! అందువల్ల, అతని కేసు, 

నడిపించమని నాకు తంతి పంపారు. మంచి ఆదాయానికి కూడా అవకాశం 

వుంది. సింగపూర్ నుంచి 'బోర్నియో' రాజధానీ నగరం 'శాండేక్కన్' కు ఆరు 

రోజులు ఓడ (పయాణం చేయ్యాలి. ఉత్తర బోర్నియోను ఆ రోజుల్లో ఈస్ట్ 

ఇండియా కంపెనీ లాంటి (బిటిష్ బోర్నియో కంపెనీ వారు పరిపాలించేవారు. 

బోర్నియో అడవ (పాంతాలను నరికి, సారవంతమైన భూములుగా 

మార్చుకున్నారు. జనసంఖ్య ఎక్కువగా వున్న పాంతాలనుంచి కొందరిని 

అక్కడికి తరలించడానికి అనుకూలమైన వసతులు వుండేవి. ఇండియా 

పభుత్వం కొన్ని కుటుంబాలను అక్కడ నివనించేలా చేయడానికి 

ఆలోచించడం పాఠకులకు జ్ఞాపకం వుండేవుంటుంది. బోర్నియో వాతావరణం 

మన (పజలకు అలవాటైనదే. నేను అక్కడ ఒక వారం రోజుల పాటువున్నాను. 
కేసులో నా పార్టీకి అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పబడింది. మంచి ఆరోగ్యంగా వున్న 

అతనికి నలభై అయిదు సంవత్సరాలు వుంటాయి... కేసులో 

జయించినందువల్ల, సంతోషించి నాతో ' ఒప్పందమైన దానికన్నా అదనంగా 

డబ్బు ఇచ్చాడు. 

నేను నింగపూర్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతనిని గురించి విన్న విషయం 
నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఫలానా కారణం అని తెలియకుండానే ఒకరోజు 

ఆయన రెండు కళ్లకూ చూపు తగ్గిపోయింది. సాధువులకు చెందవలసిన ఆస్తిని 

మోసగించిన దుర్మార్గానికి ఫలితంగా, దేవుడు అతనికి సరైన శిక్ష విధించాడని 

అతని విరోధులు సంతోషించారు. దేవునికి నిజం తెలుసు, ఆయన్ను 

చూనినప్పు డు నాకేమో శాంత, దయాస్వభావాలు గల వ్యక్తిగానే కనిపించారు. 

కారణం ఎదైనా ఆయన పూర్తిగా గుడ్డివాడయ్యాడు అని తెలిసినప్పుడు, నా 

ఆశ్చర్యం, విషాదం, వర్దనాతీతమయ్యాయి. 



కొన్ని విశ్వాసాలూ అభ్మివాయాలూ 

మనం చేపట్ట వృత్తి, అలవాట్లు, మాతమే మన (త్యేకతను 

రూపొందించడం లేదు. మన అభ్మిపాయాలను అనుసరించే మన (పత్యేకత 

రూపొందుతుంది. వుట్టి పెరిగే పరిసరాలు, అనుభవాలు, విశ్వాసాలు 

ఏర్పడడానికి దోహదం చేస్తాయి. అలవాటయే్యే పరిసరాల (పభావం వల్ల 

ఏర్పడే అనుభవాలకు, సొంత అనుభవాలను బట్టి మన విశ్వాసాలను కాస్తా 

అటూ, ఇటూ మార్చుకోవటానికీ ఆస్కారం వుంది. నాలోని వెనుకటి కొన్ని 

అభ్మిపాయాలకూ, ఇప్పుడు నాలోచోటులేదు. ఒక కాలంలో ఉచితమైనది 

కాదనుకున్న కొన్ని అభ్మిపాయాలు, ఇవాళ సరైనవే అని ఎశ్వసించవలసివుంది. 

పంచేదియాలను ఉపయోగించి ఎదుటి వస్తువుల స్వభావాన్ని 

తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం వుంది. పంచేదియాలను ఉపయోగించి 

తెలుసుకోవడం వల్లే ఫలానాది వుందా? లేదా? అని నిర్ణయించగలం. కంటి 

చూపులేని వాడు అందమైన పువ్వు గొప్పదనాన్ని తెలునుకోలేడు. 

వినికిడి శక్తిలేనివాడు సంగీతంలోని మాధుర్యాన్ని పూర్తిగా (గహించలేడు. 

పువ్వులోని అందాలను చెవిట్వాడు వివరించేప్పుడు. చూపులేనివాడు 

ఆశ్యర్యంలో మునిగేవిధంగానే, సంగీత మాధురిని గురించి (గుడ్డివాడు 

_(పశంసించినప్పు డు చవిటివాడు ఆశ్చర్యపడతాడు. అయితే తమ వల్ల 

తెలుసుకోలేని దానిని ఇరువురూ లేదని వాదించుకోవడంలో ఏదైనా 
అర్థంవుందా? ఎదుటవారి అభ్మిపాయాలకు, విశ్వాసాలను, ఓపికతో 

తెలుసుకోవడానికి పయత్నించడం నాగరికతా వికాసానికి గుర్తు. తర్కం ద్వారా 

ఎదుటి వారి వాదాలను జయించవచ్చు. అయితే ఎదుటివారిని ఓటమికి 

గురిచేయడం మాతమే ఒకని ఉన్నత గుణాన్ని వ్యక్తం చేసే (క్రియకాదు. 
ఎదుటి వారి హృదయాన్ని ఆకర్షించడమే ఉత్తమమైనది. బుద్దికి అదే 

పరిపూర్ణత _పసాదిన్తుంది. 

నా విశ్వాసాలను, మూఢనమ్మకాలని, కొందరు భావించవచ్చు. అయితే అవి 

నా నమ్మకాలు, నన్ను “నేనుగా” గుర్తింపచేసే కొన్ని అంశాలు. అనుభవాలు 

వేరైెనప్తుడు .అభిపాయాలు మారకుండా వుండవు. మారలేదు 
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అనుకున్నప్పటికీ ఆ అభ్మిపాయాలను వునఃపరిశీలన చేసుకోవలసివస్తుంది. 

నా అనుభవాన్ని చెబుతాను. 

తిరువిదాన్కూర్ నుంచి ఒక ఫణిక్కర్ మలయా దేశంలో స్థిరపడ్డాడు. వాస్త 

సామ్ముదికంలో ఆయనకు మంచి పాండిత్యం వుంది. పలువురి చేతులు ఆయన 

పరిశీలించి వారి గత జీవితానుభవాలను, రానున్న సంఘటనలను, 

తెలియజేశారు. హస్తసాముదికం చెప్పడానికి సింగపూర్లో నిషేధం వుండేది. 

అతను హస్తసాముదికం చెప్పినందుకు పోలీసులు అతనిమీద నేరం 

. మోపారు. అప్పుడు ఫణిక్కల్ పక్షంలో నేను వాదించాను. హాన్తసాము[దీకం 

విజ్ఞాన కాస్తుమనీ, అది మూఢవిశ్వాసం, మూఢనమ్మకం కాదన్నది ఫణిక్కర్ 

వాదం. ఆ కేసు కోసమే నేను అనేకమైన హస్తసాముదిక (గంథాలను 

పరిగిలించాను, చదివాను. అందులో నాకు ఆసక్తి ఎక్కువయింది. కేసు 

విచారణ జరిగేప్పుడు (పతివాది శక్తిని పరిశీలించడానికి మేజిస్టేట్ అనేక 

(పశ్నలు అడిగారు. ఫణిక్కర్ సమాధానాలు ఆయన్ను ఆశ్చర్యపరచాయి, 

చివరికి (పతివాది నిరపరాధి అన్ విడుదల చేశారు. 

కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ మేజిస్టేట్ ఫణిక్కర్కు తన చేయి చూపాడట. 

ఒక రోజు నన్ను చూసినప్పు డు మేజిస్టేట్ ఆ ఫణిక్కర్ నా చేయి చూసి గత 

జీవితానుభవాలన్నిటినీ పుస్తకంలో చూసి చదివినట్లు చెప్పేశారు. భవిష్యత్తును 

కూడా చెప్పారు, వేచిచూడాలి మరి అన్నారు. | 

కేసులో గెలిచాక ఫణిక్కర్ పేరు (పఖ్యాతులు మరింతగా పెరిగాయి. 

అప్పుడు ఒక రోజు రాతి బారిష్టరు మితుడు ఒకాయన ఫణిక్కర్ను 

కలుసుకోవడానికి నన్ను తీసుకెళ్లాలని నా దగ్గరకి వచ్చారు. ఆయన ఒక 

కేసులో చిక్చుకున్నారు. అప్పు డు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ఆయన 

ఆగించారు. అది ఆయనకు అనుకూలంగా లేదంకే ఆయనకు భవిష్యత్తే 

శూన్యమై పోతుంది. 

నేను అప్పుడు ఫణిక్కర్ కోసం మనిషిని పంపి రప్పించాను. రాతి 

సమయం కావడం వల్ల అరచేతిని పరికిలించడం కాస్తా ఇబ్బందిగానే వుంది. 

కొంత ఎక్కువ వెలుతురు వున్న బల్బు (కింద బారిష్టరు చేతిని పరిశీలించారు 

ఫణిక్కర్. రేఖలను పరిశీలించి అతని స్వభావాన్ని వివరించారు. ఫణిక్కర్ 

ఇంతకు ముందు అతన్ని చూసిందేలేదు. ఆయన ఎవరని కూడా తెలియదు. 
అయినప్పటికి చెప్పడం సరిగ్గానే వుంది. నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను. ఆయన 

గుణస్వభావాలను వివరించిన తర్వాత భవిష్యత్తును కూడా ఎవరించారు. ఆ 

హస్తం గలవారు ఒక క్లిష్టమైన శేసులో చిక్కుకుపోయినట్లు, దాని నుంచి 

ఆయన బయటపడవచ్చునని, అయినప్పటికీ దానివల్ల వచ్చే చెడ్డపేరు 



214 గడచిన కాలం 

కొంతకాలం వేరకూపోదని, అది ఆయన వృత్తి నంబంధమైన విషయాలను 
బాగా (స్రభావితంచేస్తుందనీ, ఫణిక్కర్ వివరించారు. ఆ తర్వాత అతని 

అనుభావాలు ఫణిక్కర్ చెప్పినట్లే జరిగాయి. 

హాస్తసాముదికం గురించి నా అభ్మిపాయాన్ని ఏర్పరచుకునేప్పు డు ఈ 

అనుభవాన్ని అలక్ష్యం చేయగలమా? ఉదాహరణకు ఈ సంఘటన గురించి 

చెప్పాను. 

కొన్ని రోజుల తర్వాత నా అభిపాయాలను గురించి మాతృభూమి పతికలో 

రాశాను. అందులో కొంత భాగాన్ని ఇక్కడ చెబుతాను. 

“రకరకాల వ్యక్తులున్న లోకంలో అందరి విశ్వాసాలు, అభ్మిపాయాలు, 

ఒకటిగా చేసి చూడడం అన్నది సాధ్యం కానిపని. ఏ విషయంలోనైన సరే కొన్ని 

కొన్ని కోణాలను మ్మాతమే మనం చూడగలం. విశ్వాసాలు, అభిపాయాలు వాటి 

ననుసరించే ఏర్పడుతాయి. ఆ విధంగా మనం తెలుసుకునేవి, నమ్మేఐ, 

రంగులు ఎక్కువకాకుండా, తక్కువకాకుండా వాటిని వివరించడానికి 

ప్రయత్నించాలి. అప్పు డే వాటిని సాంత అభ్మిపాయంగా తీసుకోవచ్చు. జీవిత 

రహస్యం ఏదైనా సరే. నేను జీవితానందం అనుభవించడానికి ఉత్సాహం 

కలవాణ్ణి. జీవితరహస్యాన్ని అన్వేషించడానికి ఈ ఉత్సాహం అడ్డుగా వుందని 
నాకు అనిపించలేదు. శరీరం, మనను వున్న వరిసరాలు, అవపరిశుభం 

కాకుండా, చూసుకోవాలన్నది మాతమే కాకుండా, వాటిని మరింత సౌందర్య 

సంపన్నం చేయాలని నేను భావిస్తాను. (పకృతి సౌందర్యం ([పతిబింబించే 

(పదేశం, సౌకర్యాలువున్న గృహం, విశాలమైన తోట, రకరకాల ఫలాలు, 

కనులవిందుచేసే పుష్పాలు, కపటంలేని స్నేహం, ఉత్తమ (గంధాలు, 

ఆటలాడుకునే పాపలు, మధురమైన గీతాలు, అన్నీ నాకు ఇష్టమే. అయితే 

ఇవన్నీ లేని స్థితిలో (బతకాలన్న పరిస్థితిఎదురైనప్పటికీ, నేను నిరాశ 
చెందుతానని అనుకోను. 

అదృష్టవంతులు వున్న ఈ _పపంచంలో, ఒక విధంగా కాకపోయినా మరొక 

విధంగా అయినా సహాయం కోరివచ్చే వాళ్లు (పతిచోటా వుంటారు. అందరికీ 

ఒకే విధంగా సహాయం చెయ్యలేము. అయినప్పటికీ కొందరి (బతుకు 

భారాలనైనా తగ్గించడం మనకు -సాధ్యమయిన పనే. ఒకరికి సహాయం 

చేసినందువల్ల మనం నష్టానికి గురియై నప్పటికీ, అందుకు విచారపడకుండా 
తృప్తిచెందడం మన కర్తవ్యం. అది ఎదుటివారికీ ఓదార్పునిస్తుంది. మన 

ధార్మిక _పవృత్తిని విశాలం చేస్తుంది. తగిన వారికి సహాయం చేయలేక 

బాధపడిన వలు సందర్భాలను తలుచుకుంటూవుంటాను. నేను మౌనంగా 
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వుండడం తప్పుగా తలిచివుండవచ్చును. ఇఎ తప్పించ రాని పరిస్థితులు అని 

మనసును దిటవు చేసుకోవడం తప్ప నాకు వేరు దారి లేదుకదా! 

కొన్ని విషయాలలో పారపాకైన అభిపాయాలు కలిగించకుండా వుండడం 

వీలుకాదు. విరోధులే వుండకూడదు అనుకుంటే ప్రాక్టీసు మానేయాలి. మన 

అభిపాయాన్ని ఎదుటి వారు స్మకమంగానే అర్థం చేసుకున్నారని 

అనుకోవడానికి వీలులేదు. పదవి, సంపద, పలుకుబడి, అధికారం, ఇవి 

ఎవరికి కలిగినా, వారికి విరోధులు కూడా తప్పకుండా ఏర్పడతారు. ఒకవేళ 

మన అభివృద్ధికి ఆ పరెస్థిత అవసరమవుతుందేమో! నాపట్ల వీరోధ భావంగల 

వారి గురించి ఆలోచించి నామనసును పాడుచేనుకోను. పగ సాధించే ఆలోచన 

కూడా నా మనస్సులో ఎప్పు డూ ఏర్పడలేదు. నాకు చెడుచేసిన వారికి కూడా 

ఆ తర్వాత నేను మంచి చేసిన సందర్భాలు వున్నాయి. దానివల్ల వాళ్లలో 
మార్పురావడం చూసి నేను సంతోషించిన సందర్భాలూ ఎన్నో వున్నాయి. 

ఎవరిపట్లనైనా మీకు విరక్తి, ద్వేషం, విరోధం వుందా? అంకే నేను చెప్పడానికి 

ఏమీలేదు. రకరకాల బాధలను నేను అనుభవించవలసి వచ్చినా, ఈ 

కారణంవల్లే, కష్టాలను అనుభవించే మనోధైర్యం, ఓర్పు, నిదానం, పొందడానికి 
సాధ$మై నదేమో ననే అభిపాయం ఏర్పడుతోంది. 

కీర్తి పదవి, నిలకడ లేనివి అని అర్ధం చేసుకోవడం కఠినం కాదు. దానికి 

మనచుట్టూ వున్న వరిస్థితులను కాస్త పరిశీలిస్తేనే చాలు. వాటికి 

సంబంధించిన సుఖాలు శాశ్వతాలు కావు. కల్లాకపటం లేని మనస్సులో 

మ్మాతమే జీవితంలోని అందాలను, సుఖాలను, ఆస్వాదించి అనుభవించడం 

సాధ్యం. 

మరణంతో సర్వం అంతమవుతుందని నేను అనుకోను, మరణానికి 

అవతలి స్థితి గురించీ నాకు తెలియదు. అయితే చివరిదాకా కొనసాగే జీవితం 

ఎదుటి వారికి, నాకూ ఉపయోగవడేదిగా వుండాలని నేను ఆశిస్తాను. 

చాలామంది చెప్పేవధంగా, మనిషి దయలేనివాడో, కూరమైనవాడో, కాదు. 

మన జఒక్కొక్కరిలోనూ, మంచి, చెడూ రెండూ వున్నాయి. ఇతరుల 

హృదయాలలో అంతర్గతంగా వున్న మంచి స్వభావాలను, స్పృశించే విధంగా 

మనం (పేమతో మాట్లాడి మసలుకోవడమే నాగరికత. 

"నేను మరొకరు కంట తడిపెక్టు విధంగా దేన్నీ చెయ్యడం లేదు. ఎదుటి 

వారిని కష్టాలలో ఆదుకోవడానికే సహాయం చేశాను.” అని చెప్పగలిగామంటే 
అది ఎంతటి ఆనందాన్ని అందమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుందో మరి! 
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సర్వాంతర్యామిగా వున్న మహత్తర శక్కి దయమీద ఆచంచలమైన విశ్వాసం 

వున్నవారికి మనశ్శాంతి సిద్ధించకపోదు. అది నా దగ్గర లేకుండా వుంకే నాలో 

నిరాశ తలెత్తినవుడల్లా, నేనేమి .చేసివుండే వాణ్ణి ఇప్పు డు చెప్పలేను. 

"నా జీవితం నాశనమై పోయిందే! నేను అనుకున్నట్టు ఏడీ జరగలేదే!” అని 

వాపోయే కొందరు మి(తులు నాకు తెలుసు. నిజానికి అలా వాపోవడానికి 

వారికి ఎలాంటి కారణమూ లేదు. ఒకటిగా చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరాము. 

కాని అతనిలాగా మనం అభివృద్ది చెందలేక పోయాము. నాకన్నా తక్కువ 

స్థాయిలోని వారు ఎంతగానో ఎదెగి పోయారు. ఎంతో వెనకేసుకుని 

పముఖులైెపోయారు. మాకు ఆ భాగ్యం లేదు. అని- నొచ్చుకుంటూ 

వుంటారు. జీవిత సమరంలో ఓడిపోయామన్నదే వాళ్ల అభ్మిపాయం. ఇది ఆస్తీ 

అంతస్తుల ఆధారంగా ఏర్పరచుకున్న దురభిపాయాల దుష్పరిణామమే. 

డబ్బు, పదవీ, కీర్తి, మొదలైన వాటి అశాశ్వత స్వభావాన్ని బాగా ఎరిగినవారు 

వాటికోనరం _పాకులాడటం లేదు. ఇటీవలి కాలంలో జరిగిన కొన్ని (పపంచ 

సంఘటనలు గురించి పరిశీలిద్దాం. 

' ఈజిప్టులో సర్వాధికారం చేలాయించిన ఫరూక్రాజు, ఒకరోజు ఉదయం, 

తన దేశం, పదవ అన్నీ చేయిజారడంతో పారుగు దేశాలలో ఆశుూయంకోసరం 

అల్లాడ వలసి వచ్చింది. ఫరూక్ను గెంకేసి అధికారాన్ని చేపట్టిన నజీబ్, 

త్వరలోనే దానిని నాసర్కు వదెలి వేయవలసి వచ్చింది. పారశీక, (పథమ 

మంతిగా వున్న మెసాదిక్ ఆ తర్వాత ఒక ఇైదీగానే జీవితాన్ని గడిపారు. స్టాలిన్ 

అధికారానికి రాగానే, “టాట్స్కీ' పేరును, కృషిని గుర్తుచేసే చిహ్నాలను 

నాశనం చేశారు. స్టాలిన్ కాలధర్మం చెందాక ఆయన స్మృతిచివ్నాన్ని ఆయన 

తర్వాత వచ్చిన వాళ్లు రూపుమాపడానికి పయత్నించారు. ఇండోనేషియాకు 

స్వాతంత్యం సాధించిన మహా నాయకుడు డాక్టర్ సుకర్నోకు, ఆ తర్వాత 

ఏర్పడిన అనుభవాలను చూసి ఆయన్ను పదవీ(భష్టుని చేశారు. ఆ 

మహానాయకుడు అలంకరించిన పదవులు, బాధ్యతలు, అన్నిటినీ 

అపహరించారు, విధి మనుషులతో చెలగాటం ఆడడంలో ఒక (పత్యేకతను 

చూపించినట్లయింది. i 
చారితక సంఘటనలనే మార్చి, తలకిందులు చేయడానికి పయత్నాలు 

కొనసాగే పపంచంలో, పేరుకోసరం, (పతిష్టకోసరం, ఆశపడ్డం, వృథాకాదా? 

రెండే రెండు విషయాలలో మాతం చెక్కుచెదరని నమ్మకం 

ఏర్పరచుకోవచ్చు అవ - జననం, మరణం. వాటి మధ్య జరిగేవన్నీ 
నిలకడలేనివి. డబ్బు, పదవి, ఆర్గ్యం, అధికారం, అన్నీ మారుతూ 

వుంటాయి. శాశ్వతం కాని ఈ జీవితంలో మనకు ఓదార్పు నిచ్చేది ఒకటే. 
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మనస్ఫూర్తిగా ఒకరికి సహాయం చెయ్యడం, మనస్ఫూర్తిగా (పేమ చూపడం, ఈ 

రెండే చేయదగ్గవి. తత్వజ్ఞాని, విజ్ఞానవేత్త అయిన ఆల్ఫర్ట్ ఐన్స్టెయిన్ 

చెప్పినట్లు జీవిత లక్ష్యం విజయం సాధించడం కాదు, సేవచేయడమే. ఇచ్చిన 
దానికన్నా ఎక్కువగా పాందేవారినే మామూలుగా మనం విజయం సాధించిన 
వారుగా భావిస్తాము. దానికి వ్యతిరేకంగా మనం భావించాలి. ఇక్కడ పొందడం 

కన్నా, ఎక్కువగా ఇవ్వాలన్నదే జీవిత విజయానికి పోపానం. 

నా విశ్వాసాలకు తగిన విధంగా, కృషిచేయడానికి నా కెప్పు డూ వీలుకాలేదు. 

కొన్ని సందర్భలలో అందుకు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా నేను నడుచుకోవలసి 

వచ్చేది. బలహీనతను ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొని గెలువకపోవడం వల్ల, 

చాలినంత మనోధైర్యం సహజంగానే లేకపోవడం వల్లనే అలా జరుగుతుంది 

కాబోలు! జీవత విజయాలు, సంతోషాలు, చాలావరకు మన నైజాన్ని బళ్టు 

ఏర్పడతాయి. మనం కాలాన్ని వినియోగించే పద్ధతిలోనూ. సమస్యలు 

ఎదుర్కొనే విధానంలోనూ, ఎదుటివారితో మసలుకునే తీరులోనూ, బాధ్యతల 
గురించి మనకున్న అభ్మిపాయాలలోనూ, మన _ నైజన్వభావం 

ద్యోతకమవుతుంది. అదృష్టం మన మీద దృష్టి సారించినప్పటికీ, ధనం 

కావలసినప్పుడు లభించినప్పటికీ, మంచి స్వభావాన్ని మనం 

రూపొందెంచుకోవడానికి మనం (పయత్నించలేదంటే, మరేదీ కూడా మనకు 

శాంతియుత సుఖ జీవనానికి దారి చూపదు. నిర్మలమైన మనస్సాక్తితోనే 

విరోధుల భయాన్నుంచీ విపరీత కాలం నుంచి కష్టాలనుంచి మనం విముక్తి 

పాందగలం.. 
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1934వ సంవత్సరం ఒక కేసు నిమిత్తమై నేను బోర్నియోకి వెళ్లానని 

చెప్పాను కదా! అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా అప్పుల బాధలు కొంత 

తగ్గాయి. అప్పులను పూర్తిగా తీర్చడం కుదరక పోయినప్పటికీ తీర్చ 

అవకాశాలు ఎక్కువయ్యాయి. అప్పులు తీర్చడానికి నాలుగేళ్లు పట్టింది. 

(శద్ధతో పాటువడడానికి మనస్సు ఉవ్విళ్తూరింది. పజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి 

కూడా సౌకర్యాలు ఎర్పడ్డాయి. 

సింగపూరుకు వచ్చిన తర్వాత, (వజాపహిాత కార్యాలలో ఎక్కువగా 

పాల్గొనడానికి వీలు కాలేదు. ఒకటి రెండు సార్లు రామకృష్ణామిషన్ లోనూ, 

భారతీయ సంఘంలోనూ, మలయాళ సమాజంలోనూ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం 

తప్ప నేను ఆశించినట్టు గాని, మితులు బలవంతం చేసినట్టుగాని, చెప్పు కోతగ్గ 
పనులేవీ చేయడం సాధ్యంకాలేదు. బాకీ దారుడుగానే వుంటూ, అప్పులు 

తీర్చడానికి నా పయత్నాలన్నిటినీ కేందీకరించడంతో కాలం గడచిపోయింది. 

అప్పు లనుంచి విముక్తి పొందిన తర్వాతే _పజాజీవితంలో పాల్గొనడం సాధ్యమని 

భావించాను. అయినప్పటికి కొన్ని సందర్భాలలో అలా వుండడం సాధ్యం 

కాలేదు. 1935వ సంవత్సరం అలాంటి సందర్భం వచ్చింది. ఆ సంవత్సరం 

జూన్ నెలలో, (బిటిషు రాజా అయిదవ జార్డ్ చకవర్తి రజతోత్సవం 

జరపడానికి సింగపూర్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆ సందర్భంగా 

సింగపూర్లో వెలువడిన ఒక (వచురణలో మార్జిన్ అన్నపేరు గల ఒక 

ఆంగ్లేయుడు భారతీయుల్ని అవమాన పరిచేట్టు ఒక వ్యాసం (వాశాడు. 

అందులో ఇలా వుంది. | 

“మలయా దేశంలో వుంటున్న భారతీయులు వివధ జాతులకు 

చెందినవారు. వాళ్లను యథాతథంగా గుర్తించడం కష్టం. జాతిబేధాలు వారిని 

బాగా వేరు చేస్తున్నాయి. అయినా వారి వద్ద సామాన్యమైన (పత్యేకతను 

చూడవచ్చును. వాళ్లు నమ్మడానికి వీలులేని మనుషులు. ఆ రకం _పజలు 

పపంచంలో వుంటారు? అన్నది సందేహమే. లంకలో వారి మధ్య నేను 

నివసించాను. మలయాలోనూ వారి అలవాట్లు, ఆచారాలు అర్థం చేసుకోవదానికి 

నాకు ఎన్నో అవకాశాలు కలిగాయి. 
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“ఇక్కడి పెద్ద భారతీయ వాణిజ్య సంస్థలను గురించి నేను చెప్పడం లేదు. 

అలాంటి సంస్థలు, వ్యాపార సంపదాయాలను చక్కగా అనుసరిస్తున్నాయని 

చెప్పవచ్చు. చిన్నవ్యాపారుల ఎధానాలలోనే చాలా లోపాలున్నాయి. మలయాలో 

అటువంటి వారిని అధిక సంఖ్యలో చూడవచ్చును. వ్యాపార విషయంలో 

వారితో సంబంధం పెట్టుకోవడం వృధా అన్న విషయాన్ని ఆంగ్లేయులందరూ 

అంగీకరిస్తారు." 

భారతీయుల గురించి ఇంత అవమానకరంగా వాయబడిన ఈ వ్యాసం 

సింగపూర్ భారతీయుల్లో సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. వారు సభలు ఏర్పాటు 

చేసి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. అసత్యాలమయంగా వున్న ఆ వ్యాసాన్ని 

పచురించిన వారి మీద చర్య తీసుకోవాలని అధికారులను కోరారు. 

భారతీయ సంస్థలకు చెందిన ఒక పెద్ద నిరసన సభ సింగపూర్ టౌన్వోల్లో 

ఏర్పాటు చేశారు. అలాంటి పెద్ద సభ అంతకు ముందు జరిగినట్లు లేదు. ఆ 

తర్వాత కూడా జరగలేదు! 

మార్చిన్ వ్యాసాన్ని విమర్శించే తొలి తీర్మానాన్ని _పవేశపెక్టు బాధ్యతను నాకు 

అప్పగించారు. ఆ సందర్భం, అప్పటి పరిస్థితులు, (పజాసందోహం నన్ను 

ఉద్వేగ పూరితుణ్ది చేశాయి. “తమ దేశాన్ని గురించిగాని, దేశ (పజల 

గురించిగాని మాట్లాడడం ([పారంభిస్తే - మీనన్కు ఆవేశం ముంచుకు వస్తుంది. 

ఆవేళ నిజంగా ఆయన అలాగే వున్నారు అని ఆ సభను సమీక్షించిన ఒక 

ఆంగ్లేయుడు ఒక షతికలో వాశాడు. నేను ఆవేశపూరితుక్ణయ్యాను. అయినా 

చెప్పకూడని విషయాలను చెప్పకుండా వుండడానికే జా(గత్త పడ్డాను. ఆ 

ఉపన్యాసం లోని కొన్ని భాగాలను ఇక్కడ చూద్దాం. 

"దీనికన్నా అభ్యంతరకరమైన ఒక వ్యాసం గురించి ఊహించడానికీ 

వీలుకావడం లేదు. ఈ వ్యాసాన్ని చదివిన ఏ భారతీయునికైనా రక్తం 

వుడుకెత్తకుండా వుంటుందా! మనుష్యుల వర్గాభిమానం గౌరవించతగ్గది. 

మనదేశపు _పాచీన సంస్కృతి పట్ల, నాగరికత పట్ల మనకెంతో అభిమానం 

వుంది. వ్యక్తిగతంగా నన్నెవరైనా విమర్శించినట్లయితే దానిని నేను 

లెక్కచెయ్యకుండా వుండవచ్చు. కాని నా దేశాన్ని గాని, దేశ (పజలను గాని, 

ఎవరైనా అగౌరవపరచే విధంగా నిందించేప్పు డు, ఎప్పటికైనా సరే మరచిపోలేని 

విధంగా అతనికి ఒక గుణపాఠం నేర్పే ఆవేశం నాలో పెల్లుబుకుతుంది. అన్న 

విషయం ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చెయ్యడం మంచిది". 

ఆ సభలో అలుముకున్న నిశ్శబ్దం, సభికుల ఆసక్తి _పోత్సాహకరంగా 

కనిపించాయి. 
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ఒక స్వుపనిద్ధ ఐరోపా న్యాయవాది ఆ సభను గురించి ప్యతికలో ఇలా 

ఎవాశారు : 

“నేను చాలా రోజులుగా ఈ నగరంలో నివసిస్తున్నాను. భారతీయులు, 

ఇతర జాతీయులు ఏర్పాటుచేసిన నభలను చూసి వున్నాను. కాని మే 
ఇరవైఎనిమిదో తారీఖున విక్టోరియా మెమోరియల్ వోల్లో జరిగిన భారతీయుల 

మవాసభ వంటి నభ సింగపూర్లో ఇంతకు మునుపెన్నడూ జరిగినట్లు నాకు 

జ్ఞాపకం లేదు. 
అది నిజమే. సింగపూర్లో అన్ని ప(తికలూ "మార్టిన్  అహౌంభావాన్ని 

తీవంగా విమర్శించాయి. తర్వాత మార్జిన్ సింగపూర్ పతికల ద్వారా క్షమార్పణ 

కోరాడు. కాని అది ఆ సందర్భానికి అనుగుణంగాను, నిజంగానే క్షమార్పణ కోరే 

తీరులోనూ లేదు. అది చదివినప్పుడు, అతను తను చేసిన తప్పుకు 

మనన్ఫూర్తిగా ఎచారం వెలిబుచ్చినట్లుగా కనిపించలేదు. పేరుకి క్షమార్పణ 

చెప్పినట్లుగా అనిపించింది. అలాంటి వారికి కనీసం అలాంటి భావన 

ఏర్పడడంకూడా కష్టమే. ఎలాగైతేనేం గొప్ప సంచలనాన్ని రేకెత్తించిన మార్జిన్ 

వ్యాసాన్ని గురించిన (పతిధ్వనులు అణిగిపోయాయి! 

సింగపూర్లో రామకృష్ణా మిషన్ కృషి (పారంభంనుంచే నన్ను ఎంతో 

ఆకర్షించింది. ఆ సంస్థ నిర్వహించే అభివృద్ధి కార్య(కమాలలో కొందరు 

మితులు కనబరచిన ఉత్సాహం, చేసిన త్యాగం ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా 

వుండేది. ఒక మేంచి భవనం, అనాధశరణాలయం, విద్యాలయం, మిషన్ 

అనుబంధ సంస్థలుగా వెలిశాయి. అవి _పశంసార్హంగా నిర్వపాంవబడుతూ 

వుండేవి. త్యాగబుద్ధి, కార్యనిరవ్వహణా దక్షతగల నన్యాసులు, సింగపూర్ 

శాఖకు లభించడం గొప్ప భాగ్యమనే చెప్పాలి. ఆ సంస్థల (వతిష్టకు, 

విజయానికి వారి కృషే కారణం. 

నేను అక్కడ వున్న కాలంలో శ్రీ భాస్వదానంద స్వాములు సింగపూర్ 

రామకృష్ణా మిషన్ కార్యకమాలను ఎంతో శాంతియుతంగానూ, నిరంతర 

దరవాసంతోనూ నిర్వహించేవారు. దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల కాలం 

ఆయన అక్కడ వున్నారు. 

1036వ సంవత్సరం జనవరిలో శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస శతజయంతి 

సంపూర్తి ఉత్సవాలు జరపడానికి తీర్మానించాము. దానిని పురస్కరించుకుని 

ఒక సర్వమత మవోసభను ఏర్పాటుచేశాము. ఆ సభ ఏర్పాటు చేయడంలోని 

. గొప్పతనం సింగపూర్లో వివిధ మతాల వారినీ ఆకర్షించాయి. హిందూ మతం, 

ఇన్లాంమతం, (క్రైస్తవ మతం, జరాతుష్టమతం మొదలైన వివిధ శాఖలకు 

చెందిన (పతినిధులు ఆ మహాసభలో పాల్గొన్నారు. వివధ మతాలవారు 
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పాల్గొన్న ఆ మవోసభలో హిందూమతం గురించి ఉపన్యనించే జ్ఞానం గాని, 
అర్హతగానీ నాకు లేదు. హిందూమతానికి చెందినవాడిగా ఆ మవానభ ముందు 

నిలబడడానికి, నా మతాభిమానం ఒక్కటే నాకు ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. 
భాన్వరస్వామి వారు (పేమపూర్వకంగా ఇచ్చిన అనుజ్ఞవకారం వేదాంత 
జన్నత్యాన్ని గురించి, రామకృష్ణ పరమహంస మానవతాభిమానం గురించి నేను 
ఆ రోజు ఉపన్యసించాను. ఆ ఉపన్యాసాన్ని నిండు మునుల ఇప్పు డు 

కూడా తలుచుకుంటున్నాను. 

ఈ అధ్యాయాన్నీ ముగించేముండు మరో అనుభ్వాన్నీ కూడా ఇక్కడ 

చెప్పాలి. 

భారతీయులైన కార్మికులు సింగపూర్లో పతర వుండేవారు. నగరంలో 

పలు విభాగాలలో, పబ్లిక్ వర్క్స్లోనూ ఉద్యోగం చేసే వాళ్లే ఎక్కువ. ఆ 

రోజుల్లో కంటు, ఇవాళ కార్మిక సంఘాలకు అనేక రెట్లు గౌరవం, శక్తి వున్నాయి. 

సింగపూర్లో వున్న కార్మికులు, భారతీయ కార్మికులకన్న సంక్షేమ! 

సౌకర్యాలను కోరేవారు. కాలానికి తగ్గట్టు వివిధ శాఖలలో పనిచేసే కార్మికులకు 

ఆ రోజులలో చెల్లించేవేతనాలు అంత తక్కువేమి కాకపోయినప్పటికీ వాళ్లు 

లభించిన దానితో తృప్తిపడే స్థితిలో లేరు. ఇంకా వేతనాలు పెంచాలనీ, పనిలో 

సౌకర్యాలు మెరుగుపరచాలనీ, తరుచుగా విన్నపాలు _చవకటించేవారు. 

వివాదాలు లేకుండానే తమ కోర్కెలను వాళ్లు అధికారులకు తెలియజేసేవారు. 

కాలకమేణ వారి విధానం, ధోరణి మారాయి. అయినప్పటికీ వాళ్లు సమ్మె 

చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. కొన్ని న్ని సందర్భాలలో అది 

అవసరమైంది. 1౪3౮6 నవంబర్లో అలాంటి పరిస్థితి ఒకటి ఏర్పడింది. 

సింగపూర్లో వఐవిధ శాఖలలో పనిచేసే కార్మికులు నమ్మెచేయడం 

పారంభించారు. సమ్మెకుగల కారణాలను ఇక్కడ వివరించ నవసరం లేదు. 

కార్మికులు వేతనాలు పెంచమని కోరారు. కొందరిని పనినుంచి తీసివేయడం 

సరికాదని, వాళ్లను మళ్లి పనిలో చేర్చుకోవాలనీ పట్టు బట్టారు. అధికారులు 

అందుకు అంగీకరించలేదు. కార్మికులకు మున్సిపల్ అధికారులకు మధ్య 

నడిచిన ఉత్తరాల వ్యవవోరం నేను చూశాను. (ఒక న్యాయవాది హోదాలో 
నాకా బాధ్యత వుంది). అయినప్పటికీ చెప్పు కోదగ్గ ఫలితం ఏదీ ఏర్పడలేదు. 
కార్మికులు బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసి సమ్మెచేయ్యాలని తీర్మానించారు. 

వేలాది కార్మికులు సమ్మెకు సన్నద్దులయ్యారు. సింగపూర్ పరిస్థితి పూర్తిగా 

మారిపోయింది. నేను ఒక న్యాయవాది హోదానుంచి వున్నట్టుండి కార్మిక 

నాయకుడిగా మారే పరిణామం! ఇంటిలోనూ, కార్యాలయంలోనూ, ఇతరమైన 

పనులు చూడడానికి నాకు వ్యవధి, అవకాశాలూ తక్కువయ్యాయి. 
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కార్యాలయానికి, కోర్టుకు సంబంధించిన అన్ని పనుల్ని రెండు వారాలు 

నిలిపివేశాను. సమ్మె విరమణకు, కార్మికుల కోరికలు నెరవేరడానికి నేను 

పలువిధాలుగా పయత్నించాను. అందుకోసరం ఎన్నోసార్లు మునిసిపల్ 

అధికారుల్ని కలుసుకుని మాట్లాడవలసి వచ్చింది. నేను ఏలాంటి నిర్ణయం 

తీసుకున్నప్పటికీ, దానికి అంగీకరిస్తామని కార్మికులు తెలియజేయడంతో, నా 

బాధ్యత మరింతగా పెరిగింది. ఇటువంటి సందర్భాలలో అధికారులు 

తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు న్యాయమైనవిగా నా మననుకు అనిపించినప్పటికీ, 

కార్మికుల్ని తృపిపరేచడం చాలా కష్టం అయినప్పటికీ, ఆ బాధ్యతను 

స్వీకరించాను. రెండుమూడురోజులు కార్మిక నాయకులతోను, మునిసిపల్ 

అధికారులతో నమాలోచనలు జరిపాను. చివరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. 

సింగపూర్లో కార్మికుల పరిస్టితి గురించి, సమంగా ఒక సర్వే 

జరపడానికి మునిసిపల్ అధికారులు నమ్మతించారు. ఆ సర్వే పర్యవసానంగా 

కార్మికులకు జరగవలసిన నదుపాయాలు ఏవెనాసరే. వాటిని 1936 

డిసెంబర్ ఒకటిన అమలు జరపడం గురించి ఆలోచించాలని నిర్ణయించాము. 

సమ్మె కారణంగా పనినుంచి తొలగించిన కార్మికులను మళీ వనిలోకి 

తీసుకోవడానికి అధికారులు అంగీకరించారు. దక్షిణ భారతీయులు చేస్తున్న 

ఉద్యోగాలను ఇతరులకు ఇచ్చేదిలేదని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. ఆనాటి 

పరిస్థితిలో ఇది చాలా తృప్తినిచ్చే తీర్పు అని అనడంలో సందేహంలేదు. 

తర్వాత ఈ వాగ్గానాలు నెరవేర్చడానికి అధికారులు వెనుకాడలేదు. ఈ 

సంఘటన జరిగిన వెంటనే, గౌరవనీయులైన శ్రీనివాన శాస్తి మలయాలో 

భారతీయ కార్మికుల స్థితిగతులను పరిశీలించడానికి భారత (పభుత్వ 

(పతినిధిగా సింగపూర్ వచ్చారు. 

(బిటిష్ సామాజ్యంలో పెరు (పతిష్టలు గడించిన శ్రీనివాస శాస్త్రి గారిలా 

ఆంగ్లంలో ఉపన్యసించ గలిగినవారు చాలా కొద్దిమందే వుంటారు. ఆయన 

భాషా _పావీణ్యం, అందమైన శెలి, నిర్దుష్టమైన ఉచ్చారణ, అర్థపుష్టిగల 

పదాలు స్యుపసిద్ధమైనవి. రాజకీయాలలో మితవాద ధోరణులు ఉన్నప్పటికీ, 

దేశసేవలో ఆయన ఒక ఉత్తమ భారతీయ పౌరుడు. కార్మికులకు 
సంబంధించిన వ్యవహారాలలో ఆయన ఒక విప్లవాత్మకమైన విధానాన్ని 

ఎర్పరుస్తారని ఎవరూ ఊహించలేదు. అయినా మలయా కార్మికుల స్థితిగతుల 
గురించి శ్రినివాన శాస్త్రి వెలిబుచ్చిన అభ్మిపాయాలు, సిఫారసులు అనుకోని 

విధంగా అధ్వాన్నంగా వున్నాయి. అవి కార్మికులకు మ్మాతమే కాదు. ఇతరులకు 

కూడా దిగ్భాంతిని కలిగించాయి. కౌలాలంపూర్లో "ఇండియన్ అన్న పేరుతో 

వెలువడుతున్న ప్మ్యతికలో ఒక వ్యాసకర్త ఈ విధంగా (వాశారు. “ఇది 
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తోటలయజమానులకూ, మలయా ఎవభుత్వానికి ఒక ఘన విజయం 

అన్నట్టుగానే వుంది. మలయాలో భారతీయ కార్మికుల గురించి, అసలు 

సమస్యలు (గహించకుండానే, నివేదికను సమర్పించారన్నది, నివేదికను 

చదివితే తెలుస్తోంది. ఆ అభిపాయాలు, సిఫారసులు మనం (వశంసించే 

విధంగా లేవు.” 

మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మె గురించి వివాదం వరిష్కారమైన వెంటనే 

శ్రీనివాస శాస్తి అక్కడికి వచ్చారని చెప్పాను కదా? మలయాలో భారతీయ 

కార్మికుల వరిస్థితి పరిశీలించడానికి వచ్చిన శాస్త్రిగారు. తప్పకుండా 

మునిసిపల్ కార్మికుల సమ్మెగురించి, దానికి దోహదం లేన పరిస్థితుల 

గురించి తెలుసుకుని వుండాలి. అందుకోనరం నేను ఆయన్ను 

కలుసుకోవడానికి తగిన సమయం కోసరం ఒక ఉత్తరం రాశాను. అయినా నేను 

ఆయనతో పాటు వచ్చిన మిస్టర్ పాన్మెన్ను మాతమే చూడడం 

సాధ్యమయింది. తన ఆరోగ్యం బాగా లేదన్న సాకుతో నన్ను చూడడానికి 

శాస్త్రిగారు ఎనుకాడారు. 

ఆ తరువాత ప్యతికలలో కొన్ని నివేదికలు, వివాదాలు వెలువడ్డాయి. 

అప్పుడు ఒక (పముఖుడు నాకు వాసిన ఉత్తరంలోని కొన్ని భాగాలను ఇక్కడ 

వివరిస్తాను. ఆ రోజులలో భారతీయుల మధ్య చెలరేగిన వాగ్యాదాల గురించి 

కొన్ని అభి పాయాలను వీటిద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. 

'మీ షతికల్లోని (పకటనను నేను _శద్ధగా చదివాను. మునిసిపల్ కార్మికుల 

స్థితిగతులను శాస్త్రిగారికి స్పష్టం చేయడానికి మీరు మనసూూర్తిగా 

పయత్నించారని అర్ధమవుతోంది. రగిలి రగిలి భగ్గుమన్న ఆ ఉద్వేగాగ్నిని, 

చల్లార్చడానికి మీరు తీసుకున్న చర్యలను, ఎవరైనాసరె అభినందించకుండా 

వుండలేరు. మలయా (పజలు ఆ సమ్మెకు సంబంధించిన సంఘటనలను, 

ఆందోళనతోను, దైన్యంతోను త్మీవంగా గమనిస్తూనే వున్నారు. అలాంటి 

ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని క్రీ శాస్త్రి) ఎందుకో 

మరి ఉపయోగించుకోలేదు. 

అది విచారించ తగిన సంఘటనే. అందుకు బాధ్యులు శ్రీనివాస శాస్తి గారో 

లేక ఆయన సహచరులో తెలియదు. ఆయన నివేదికను పూర్తిగా, జ్యాగత్తగా 

పరికిలించినట్లయితే, మరో అభిపాయం ఏర్పడడానికి ఎలాంటి అవకాశమూ 

లెదు: 
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జీవితంలో ఎంతటి చీకటి కమ్ముకున్నప్పటికి అప్పుడప్పుడు కొంత 

వెలుతురు కనిపించడం అపూర్వం కాదు చీకటి నుంచి విముక్తి పొందడానిక్తీ 
కావలసిన వెలుగును నేను చూడగలిగాను. జీవితంలోని ఇరుకైన చీకటి గది 
నుంచి వెలువలికి వచ్చిన నేను, ధారాళంగా మంచి గాలిని శ్వాసించడం 
(పారంభించాను. అప్పు యిచ్చిన వారికి బానిసగా వున్న స్థితినుంచి విముక్తి 

పొంది, ఒక న్యతం(త మానవుడిగా మంచి జీవితాన్ని అనుభవించే కాలం 

ఆసన్నమయింది. 

నేను తిరిగి చెల్లించిన అప్పు మొత్తాన్ని కూడి తప నాకే 
ఆశ్చర్యం చేసింది. తిరిగి తీసుకున్న _పామసరీనోట్ లను తీర్పులను ఇతర 
కాగితాలను నిప్పు పెట్టి కాల్చివేశాను. అవ మండి బూడిద అయినప్పుడు నాకు 
కలిగిన ఆనందాన్ని వివరించడానికి వీలుకాదు. బుణ్యగస్తులకు వుండే 

చిన్నతనం, బాధలు యికనైనా నన్ను బాధించకుండా వుండాలని దేవుని 

(ప్రార్థించి నేను నా పనిలో _శద్ధ చూపసాగాను. ఆదాయం పెరిగింది, మితులు 
పెరిగారు మనసులో ఆనందోత్సాహాలు ఎక్కువయ్యాయి. వృత్తిమీద ఉత్సాహం 

యినుమడించింది. 

నా రెండవ కూతురు తంగానికి 193రవ సంవత్సర సెప్టెంబర్ నెలలో పెల్లి 

చేశాను. సింగపూర్ లో “మక్-ఆలిస్టరొ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోన్న 
కె.కె.మీనన్ నా అల్లుడయ్యాడు. చిరకాలంలో పలుఎధాలుగా బాధలే 
అనుభవించిన నాకు అది మితిమీరిన ఆనందాన్ని కలిగించే అపూర్వమైన 
ఘట్టం. మూడేళ్లు గడిచిన తర్వాత, నా ఆఖరి కుమార్తె లీల వివాహం చేశాను. 
సి.ఎమ్. తలావ్ అని క్లుప్తంగా పిలువబడే తలాప్పిల్ సాత్తుణ్ణిమినన్ ఆమె 

భర్త. కూతురు పెళ్లికెనా స్వదేశానికి రావాలని నాకు అనిపించింది, కానీ అది 

నెరవేరలేదు. 
1936వ సం||! కాంగెన్ స్వర్లోత్సవం జరుపుకునే సందర్భం వచ్చింది. 

దానికి సంబంధించిన బహిరంగ సభలో అధ్యక్షత వహించడానికి నన్ను 

ఆవ్వోనించారు. మదాసులో (పధమ కాం(గెన్ మంతిమండలిలో న్యాయశాఖ 

మం(తిగా వున్న కె. రామన్ మీనన్ ఆ రోజుల్లో కేరళ (_పదేశ్ కాం(గెన్ కమిటీ 

అధ్యక్షుడుగా కాంగెన్ కమిటీ తరపున నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆ ఆవ్వోనాన్ని 

అంగీకరించడానికి వీలుకాకపోయినప్పటికీ, ఆ సందర్భంలో నా స్వల్ప. సేవను 
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జ్ఞాపకం వుంచుకొని నన్ను గౌరవించి ఆహ్వానించిన మితుల పట్ల నాలో 

అపరిమితమైన కృతజ్ఞతాభావం ఏర్పడింది. 

సింగపూర్లో భారతీయ సంఘ సభ్యులను విభజించే విధంగా ఒక 

సంఘటన 193౪వ సం! ఏపిల్ లో జరిగింది. భారతదేశంలో భారతీయుల 

మధ్య _పగాఢ జాతీయ భావం వ్యక్తమైన కాలం అది. భారతీయ సంఘంలో 

సభ్యులు సమావేశమయినప్పు డల్లా, భారత దేశంలో జరిగే సంఘటనలను 

గురించే మాట్లాడుకోవడం అలవాటు. ఆవాళ్లి స్థితిలో బిటిష్ పరిపాలకుల 

కార్యకలాపాల గురించి గాఢంగా ఎమర్శించకుండా, భారతీయులు యితర 

విషయాలను, ఏమీ మాట్లాడడానికి లెదు. అటువంటి మాటలు, 

సంభాషణలూ, సంఘంలో జరపడం వవేకవంతమైన చర్యకాదనడం మ్మాతమే 

కాదు అపాయం అని కూడా కొందరు భావించారు. భారతీయ సంఘంలో 

“భారతీయ రాజకీయ విషయాలను గురించి మాట్లాడటం, వివాదించడం, 

సరికాదు అన్న ఒక తీర్మానాన్ని (పతిపాదెంచాలని అందుకోనరమే ఏర్పాటు 

చేసిన ఒక సమావేశం వారు నిర్ణయించారు. (పభుత్వ ఉద్యోగాలలోనూ, వాణిజ్య 

రంగంలో వుంటున్న వాట, జాతీయ వ్యవహారాలలో సంబంధంలేని వారు ఆ 

సంఘంలో సభ్యులుగా కొనసాగాలంటే అటువంటి ఒక హామికావాలనీ, 

వాదించారు. అటువంటి తీర్మానం నెగ్గినట్లయితే భారతీయ సంఘం ఉనికికే 

భంగం ఏర్పడుతుందని నేను భావించాను. సభ్యులు చాలామంది నా 

అభిపాయానికి ఆమాదాన్ని వెలిబుచ్చారు. అటువంటి తీర్మానాన్ని 

ఆమోదించిన తర్వాత సంఘమే అవసరం లేదనిపించింది. అందువల్ల 
తీర్మానానికి అంగీకరించడం కన్నా, సంఘాన్ని లేకుండా చేయడమే మంచిదని 

మాలో చాలామంది భావించాము. బహిరంగసభకు చాలారోజులు 

ముందునుంచే ఇరు పవక్షాలవాళ్లు తమ మద్దతు దార్లను వెతకడం 
పారంభించారు. ఒకనాడు ఉదయం (పత్యేక సమావేశం ఏర్పాటయింది. 

మూడుగంటల సేపు కొనసాగిన వివాదం తర్వాత తీర్మానాన్ని మెజారిటీ 

ఆమోదానికి వదిలారు. అది నెగ్గలేదు. దాన్ని మేము గొప్ప విజయంగా 

భావించాము. కొన్నిరోజులపాటు భారతీయ (పజలు దాని గురించే 

మాట్లాడు కోసాగారు. 

ఒక్కొక్కటిగా సంఘటనలు అతి త్వరగా కొనసాగాయి. రెండవ (పపంచ 

యుద్ధం, పారంభమయే సూచనలు పొడసూపాయి. దాన్ని దృష్టిలో 

వుంచుకునే కాబోలు కోట్లకొద్దీ ఖర్చుపెట్టి, సింగపూర్లో గొప్పనౌకాదళానికి 
కావలసిన ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 

ఐరోపాలో జరిగిన సంఘటనలను, మలయా దేశ (వజలు చాలా 

ఉత్సాహంతో జ్యాగత్తగా గమనిస్తూ వచ్చారు. హిట్లర్ పదవీ, _పతిభ 

ఉచ్చన్టితికి చేరుకున్న కాలం అది. జర్మనీలో 'వ్యూరరో ఏం 
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మాట్లాడుతున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? అని (పపంచ (పజలందరూ గమనించ 

సాగారు. నెపోలియన్కు తర్వాత హిట్లర్ లాగా ఐరోపాను, భయపెట్టిన మనిషి 
(పపంచ చరితలో ఎవరూ లేరు. హిట్లర్ ముసోలినీ కొంత కాలంపాటు 

వపంచ రంగంలో ముఖ్యమైన ఆటగాళ్లుగా వెలిగారు. అయినప్పటికీ ఈ 

యిరువురి అంతిమ కాలమూ, ఎటువంటి దయనీయ స్థితిలో వుంది! 

1939వ సంవత్సరంలో ఐరోపాలో యుద్ధం ప్రారంభంకాగానే, సింగపూర్ 

లోనూ, పరిస్థితి మారింది. యుద్దానికి కావలనిన ముందు ఏర్పాట్లు జ్యాగత్తగా 

చేయడం (పారంభమయింది. భారతదేశంనుంచి ఆస్టేలియా నుంచి, 

న్యూజిలాండనుంచి సైన్యం అక్కడికి వచ్చింది. ఎదురు దాడిని 

ఎదుర్కోవడానికి నగర (పజలకు శిక్షణ యివ్వసాగారు. ఐరోపాలో 

పారంభమయిన యుద్ధం మలయాకు ఎప్పుడు వచ్చేస్తుందో నని _పజలు 

భయపడసాగారు. 
యుద్ధకాలంలో భారతీయుల స్వభావం ,బిటిష్వారికి అసంతృప్తి 

కలిగించింది. (పజాస్వామ్యం పట్ల స్వతంత్రం పట్ల (శద్ధవున్న వారిలా తాము 

జర్మనీలో యుద్ధం ప్రారంభించినట్టు ఉద్దాటిస్తున్నప్పటికీ, ఆ రెండు హక్కులూ 

భారతీయులకులేవు. దానికి (బిటిష్ వారే కారణం. అప్పుడు వాళ్లు తమ 

అధికారాన్ని ఇండియాలో చలాయిస్తూ భారతీయుల నుంచి యుద్దానికి 

సాయం పొందే దృష్టితో మసలసాగారు. 

భారతీయులలో జఒకరికొకరికి ఐకమత్యం లేని కారణంగానే వారికి 

స్వతం[తపు హక్కు యివ్వలేదని భారతీయ జాతీయ పరిస్థితికి అనుగుణంగా 

పరిపాలనా విధానంలో సంస్కరణలు చేసివున్నట్టు వాళ్లు _పపంచానికి _పచారం 
చేశారు. ఆ (పచారాన్ని రూఢిచేసే విధంగా “ఎడ్విన్ హోవర్డో అన్న ఒక 

(పత్యేక అధికారీ, ఆయనకు సహాయకులుగా మరికొందరూ సింగపూర్ 

వచ్చారు. 

యుద్దకాలంలో భారతీయుల సాధారణ చర్యలను విమర్శించే విధంగా 

సింగపూర్ నుంచి (_పచురించబడే ఒక _పముఖ పడతిక "ఫీపెన్' 

సంపాదకీయాన్ని వెలువరించింది. దానికి జవాబుగా, భారతీయుల స్థితిని 

వివరించే విధంగా నేను సుదీర్ణమైన ఒక వ్యాసం రాసి పంపాను. (ప్రజాస్వామ్యం 

కోసరం నడుపుతున్న యుద్ధం, ఐరోపా యుద్ధ భూముల్లో కాదు, భారత 

చెరసాలల్లో జరుగుతోంది అని నేను రాసింది ఎడ్విన్ హోవర్డ్ కు తగిలింది 
కాబోలు! భారతదేశంలో (బిటిష్ వాళ్లు తీసుకొచ్చిన పరిపాలనా 

సంస్కరణలను ఆయన నా వ్యాసానికి సమాధానంగా తెలియజేశారు... 

“నూతన పరిపాలనా సంస్కరణలను మేము బిటిష్ వారి నుంచి 
ఆశించలేదు. భారతీయులకు వున్న సంపూర్ణ స్వాతంత్యపు హక్కులను, 

మేము కోరుతున్నాము అని నేను దానికి (పత్యుత్తరం రాశాను. (ఫ్రీపెన్ 
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ప(తికలో మేము జరిపిన వివాదం, భారతీయుల మధ్య ఎంతో ఉత్సాహాన్ని 

రేకెత్తించింది. ఆ రోజుల్లో మా యింటికి ఎప్పుడూ చాలామంది 

వసూవుండేవారు, యుద్ధ సమయం.... జ్యాగత్తగా వుండండి! అని కొందరు 

సలవో యిచ్చారు. 

నన్ను చూడాలని ఆశిస్తున్నట్టు తెలియచేసి నన్ను తేనీటి ఎందుకు 

ఒకసారి ఎడ్విన్ హోవర్డ్ నన్ను ఆహ్వానించాడు. మేము యిరువురమూ, 

సింగపూర్ ఆడల్సి హోటల్లో కలుసుకున్నాము. మేము యిద్దరం మ్యాతమే 

వున్నాము. భారతీయుల స్థితి గురించి మేము రెండు గంటలపాటు 
చర్చించుకున్నాము. ఇద్దరం అభిపాయాలు మార్చుకోకుండానే విడిపోయాము. 
ఇంకొక రోజు చర్చలను కొనసాగిద్దామని భావించాము. దానికి అవకాశం 

లభించలేదు. మలయాలో అప్పటికూ యుద్ధం వచ్చేసింది. 
1941వ నం!! డిసెంబర్ ఎనిమిదో తేదీ వేకువజామున ఎటువంటి ముందు 

హెచ్చరికలు లేకుండా సింగపూర్ నగర మధ్య భాగంలో రెండు బాంబులు 

పడ్డాయి. వాటి శేబ్దం వినే నగర (పజలు మేల్కొన్నారు. ఏమనీ తెలియకుండా 

కొందరు ఆశ్చర్యపడ్డారు. జపాన్ చ్మకవర్తి, బిటిష్ (పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 

యుద్ధ (పకటన చేసిన వివరం, తెల్లవారిన తర్వాతే పజలకు తెలియవచ్చింది. 

రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత డిసెంబర్ పదో తేదీ జపాన్ సైనికులు 

కోట్టంపారు, సింగోరా, పట్టాణి మొదలైన మూడు (వదేశాలలో దిగారని వేగంగా 

ముందడుగు వేస్తున్నారనీ ఎని ప్రజలు భయపడి ఏమి చేయడానికి తోచక 
దిగులుపడ్డారు. చాలామంది మలయా దేశాన్ని వదలి వెళ్లడానికి నిద్ధవడ్డారు. 

అయితే అందుకు అవసరమైన నౌకలు లెవు. ఉన్న నౌకల్లో పజలు కిక్కిరిసి 

వేగంగా బయలుదేరారు. కొన్ని నౌకలను జపాన్వారు బాంబులు పేల్చి నాశనం 

చేశారు. నౌకలు. 'చాలావరకు అనుకున్న స్థలాలను చేరలేకపోయాయి. 

భార్యలు భర్తల నుంచి విడిపోవలసివచ్చింది. బిడ్డలు తల్లిదండులకు దూరం 

కావలసివచ్చింది. ఎలాగైనా సరే యుద్ధ ప్రాంతాల నుంచి పారిపోవాలని 

చాలామంది (పజలు భావించారు. వెళ్లడానికి వీలుకానివారు భ(దతకోసరం 

పయత్నించసాగారు. బాంబులకు నాశనం కాని “షల్టర్ొలను ఏర్పాటు చేశారు. 

ఆహార పదార్థాలను సేకరించి పెట్టుకున్నారు. మామూలు ఏర్పాట్లన్నీ 

కొనసాగాయి. నేను కార్యాలయానికి వెళ్లడం మానేశాను. షతికలు, రేడియో, 

యింకా (పజల ద్యారా వ్యాపించే వార్తలు మొదలైన వాటితో మేము అక్కడక్కడ 

జరిగే సంఘటనలను గురించి తెలుసుకునేవాళ్లం, అందరం దెగులులో 

గడీపాము. 

కొత్త పాంతాలను జపాన్ వాళ్లు చేపట్టు విషయాలను, (పతి రోజు ఉదయం 

తెలుసుకోవచ్చు. సింగపూర్లో శరణార్థులు వచ్చి చేరారు. ఏమైనప్పటికీ 

జపాన్వాళ్లు సింగపూర్ను పట్టుకోలేరని (పజలు నమ్మారు. ఈ సందర్భంలోనే 
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విన్స్టన్ చర్చిల్ (పజలు ఆ విధంగా విశ్వాసముంచినన్నాళ్లు, జపాన్వారి దాడి 

గురించి భయపడనవసరం లేదని చెప్పారు. అయినా ఏ అడ్డంకునూ 
లెక్కచేయకుండా విరోధులు అనాయాసంగా పురోగమించారు. జపాన్ వారు 
సింగపూర్ వైపు వురోగమిస్తున్నారు. పినాంగ్, కోలాలంపూర్, మలక్కా, అన్న 
(పదేశాలు వారి వశమయ్యాయి. 

1942వ సం! జనవరి ముఫై ఒకటో తేదీ, జపాన్ సైన్యం సింగపూర్ 

పక్కన వున్న జోవోర్ను చేరుకుందన్న వార్త అందినప్పు డు సింగపూర్ నగరం 

పరిసరాలు ఉన్నట్టుంధి మార్చుచెందాయి. సింగపూర్ సైనిక సిబ్బంది 

ఆయుధాలతో పెద్ద కోటగా రూపాందింది. 

జోహరాల్ నుంచి సింగపూర్కు వెనుకంజవేసిన (బిటిష్ సైన్యం, దానితో 
పాటు లెక్కలేనన్ని వాహనాలు, ఆయుధ సామ్మాగి వెల్లువలా వ్యాపించిన 
దృశ్యం మరిచిపోలేని దృశ్యంగా రూపొందింది. నేను నివసించే యింటి నుంచి 

చూసినప్పుడు ఆ సైనిక (పవాహం ఆగడానికి మూడురోజులు పట్టింది. 

జోహరార్ను! సింగపూర్ను కలిపే వంతెనను ిటిష్వాళ్త్లు బాంబు 
(పేల్చిపడగొట్లారు. విరోధుల పురోగమనాన్ని అది ఆపగలదని వారు 
భావించారు. జపాన్ వారి పురోగమనాన్ని అలా నిరోధించడం సాధ్యపడలేదు. 

“సింగపూర్ను చేపట్టే పోరాటాన్ని వెంటనే (ప్రారంభిస్తాం అది ఎంతోసేపు 
పట్టదు. జపాన్ సైనికులు దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అని. టోక్యో 
రేడియో తెలియచేసినప్పు డు, భయంకరమైన అనుభవాలు 
ఎదురుకానున్నట్లు మేము (గహించాము. 

నాలుగు రోజులు గడిచాయి. “సింగపూర్ విరోధులు ఎప్పుడూ 

చేపట్టలేరు. ఒక్కొక్క అంగుళానికి మేము పోరాడుతాం. తుది విజయం 

మనదే అనడంలో సందేహం లేదు' అని సింగపూర్ గవర్నర్ సర్షన్టన్ 
ధామన్ _పకటించినప్పు డు (బిటిష్ వారు పెద్ద యుద్దానికి సిద్ధంగా వున్నట్లే 

అందరూ భావించారు. అయినా జరిగింది వేరు. అతి త్వరలోనే అంతా 
అయిపోయింది. 



యుద్దంశొ!తర్వాత 

నా యుద్ధ కాల అనుభవాల గురించి 'వర్తమానకాలముభవిష్యత్కాలము' 

అన్న (గంధంలో వివరంగా _వాశాను. అయినప్పటికీ స్వీయచర్శితను వివరించే 

ఈ వుస్తకంలో జిఐతాన్ని సన్నిపొతంగా స్పృశించే విషయాలను విడిచిపెట్టడం 
భావ్యంకాదు కదా! 

యుద్ధం ప్రారంభమైన ఆ రోజు నేను సింగపూర్ నగరం నుంచి నాలుగు 

మైళ్ల దూరంలో వున్న 'పయోలేపరొ అన్న (ప్రాంతంలో వుండేవాణ్ణి. మా 

కుటుంబం మ్మాతమే కాదు. కొందరు మిత్రులు వారి కుటుంబాలతో మాతో 

పాటు వుండేవారు. భ(దతకు కావలనిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాము. 
కొన్నాళ్ల వరకు అవసరమయ్యే ఆహార పదార్థాలు సేకరించి వుంచాము. 

బాంబులు వేసే విమానాలు వచ్చేప్పు డు సురక్షితంగా దాక్కోవడానికి 'షల్టర్లు' 

నిర్మించుకున్నాము. ఎప్పుడు జపానీయులు సింగపూర్ను వశం 

చేసుకోవడానికి వస్తారో అన్న భయాందోళనలతో మేము రోజులు 

నెట్టుకువచ్చాము. 

1942వ నంవత్సరం ఫ్మిబవరి రెవ తేది సాయంకాలం మా ఇంటి ముందు 

బాంబు (పేలిన భయంకర ధ్వని వినిపించింది. ఉన్నట్టుండి పెద్ద వెలుగు, ఆ 

వెంటనే భయంకరమైన ధ్వని, మమ్మల్ని దిగ్భాంతుల్ని చేశాయి. అయిదు 

నిముషాలలో మరో బాంబు (పేలింది. జపానీయులు దాడి ప్రారంభించారు. 

మాకు భయం మరీ ఎక్కువయింది. వాళ్లు ఏ దారి గుండా సింగపూర్ 

వస్తారన్నడీ మాకు తెలియలేదు. వెంటవెంటనే మళ్లీ రెండు మూడు 

బాంబులు (పేలడం విన్నాము. ఏం చేద్దామా? అని మేము ఆలోచించడం 

(పారంభించాము. ఇంకా అక్కడే నివసించడం అపాయకరమని (గహించాము. 

నగరానికి వెళ్లాలని తీర్మానించుకున్నాము. అక్కడ రెండు కార్లు వున్నాయి. 

మూడు నాలుగు. సార్లు మేమందరమూ నగరంలోని ఒక ఇంటికి 
చేరుకున్నాము. నాలుగైదు రోజులు గడిచాయి. జపాన్ విమానాలు అక్కడ 

కూడా బాంబులు వేయడం ।|పారంభించాయి. నగరాన్నంతా, బాంబుల దాడి. 

జరిపి నాశనం చేయాలని వారు భావిస్తున్నట్లు వరంతులు బయలుదేరాయి. 

ప్రజలు భయ(భాంతులతో అటు ఇటు పరుగులు తీస్తూ అల్లల్లాడి 
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పోయారు. మళ్లీ మేము అక్కడి నుంచి 'పయలేపరో ఇంటికి తిరిగి వెళ్లడానికి" 

నిశ్చయించుకున్నాము. భోజనం చేయడానికి కూడా సమయం లేదు. ఒక్క 

కారు మాతమే అక్కడ వుంది. అందులోనే అనేక సార్లు వంతులవారీగా 

పయాణం చేసి, అందరం “పయలేవర్' ఇల్లు చేరుకున్నాము. 

అప్పు డు మూడు గంటలు అయివుంటుంది. బాంబులు, ఫిరంగులు (పేలే 

శబ్దం అప్పు డప్పు డు వంటున్నప్పటికీ, ఆకలితో అలసిసాలసి పోయిన మేము 

టీనీళ్లయినా తాగడానికి సిద్ధపడ్డాము. అందుకోసరం బయలుదేరాము. 

అప్పుడే ఒక బాంబు (పేలి వంటగదీ పైకప్పును కూల్చీవేనింది. గుండేల్లో 

భయంతో మేము “షెల్టర్ వైపు పరుగుతీశాము. 'షెల్టరో కు చేరే లోపల 
మరో బాంబు (పేలింది. అదీ వంటగది గోడ మీద పడింది. అనేకచోట్ల నుంచి 

పజల హాహాకారాలు వినిపించాయి. ఎవరూ బయటకు రావడానికి వీలుకాదు. 

ఆ సౌకర్యమూ లేదు. బాంబులు విడవకుండా వర్షించసాగాయి. ఆ ఇంటికి 

సంబంధించిన ఒక్కొక్క భాగమూ కూలి పోసాగింది. చెట్లు (వేళ్లతో 

సహావడిపోయాయి. దగ్గరున్న ఇళ్లు నిప్పంటుకుని మండిపోసాగాయి. దిగృమ 

చెందిన వజలు గట్టిగా దైవ్యపార్ధనలు చేయసాగారు. ఒక్క క్షణంలో ఆ _పదేశం 

భయంకరమైన నరకంగా మారిపోయింది. ఒక్కొక్క బాంబు(పేలే శబ్దం వినగానే 
“ఎవరైనా (ప్రమాదానికి గురైనారా?. అని గట్టిగా కేకవేసి అడిగేవాణ్ణి. 

ఉన్నచోటునుంచి జరగడానికి కూడా సాధ్యంకాదాయె మరి. ఇలాగే ఒక చీకటి 

ర్యాతి కరిగిపోయింది. 

తెల్లవారింది. చుట్టుపట్ల చూసిన ఆ భీభత్సమయమైన దృశ్యాలను నేను 

ఎలా వివరించను! ఆ ఇంట్లో ఇక నివసించడం సాధ్యంకాని విధంగా వివిధ 

భాగాలు విరిగి నాశనమైపోయాయి. వేరే ఇల్లు ఏదైనా వుందా? అని 

చూడాలంటే, బయటకు వెళ్లడం కుదరదు. అప్పుడే యుద్ధం ముగిసిందన్న 

వార్త విన్నాము. ఆ వార్త వినగానే మాకు కాస్త నిబ్బరం కలిగింది. 1942 

ఫ్మిబవరి 16వ తేది, సూర్యోదయమవుతూ వుండగా, జపాన్ వారి ఉదయ 

సూర్యచిహ్నంగల పతాకం సింగపూర్ “కాదె భవనం మీద ఎగురుతోంది! 
రెండు రోజులు గడిచాక ఒక జపాన్, సైనికాధికారి మా ఇంటికి వచ్చాడు. 

అతనిపై అధికారి నన్ను చూడాలని ఆశిస్తున్నట్లు మర్నాడు ఉదయం 

కలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా వుండమనీ చెప్పాడు. మర్నాడు నిర్జీత సమయానికి, 

కారులో వచ్చాడు. నేను అతని కారులోనే ఆ పై అధికారిని చూడడానికి 

వెళ్లాను. 

దారిపొడుగునా నేను చూసిన దృశ్యాలు మరుపురానివి. బాంబులు పడి 

గోతులమయం అయిన రోడ్లు, విరిగిన చెట్లు, కుల్లిన శవాలు, రెండురోజుల 



యుద్ధం-తర్వాత 231 

ముందే ముగిసిన యుద్ధ భీభత్సాన్ని జ్ఞాపకం చేశాయి. దారిలో అక్కడక్కడ 

సాయుధులైన సైనిక భటులు కారు ఆపి తణిభి చేశారు. కూడా వున్నవాళ్లు 

జపాన్ సైన్యానికి చెందినవారు కావడంతో, త్వరగా ముందుకు వెళడానికి 

అనుమతించారు. అరగంటసేపు (పయాణం చేసిన తర్వాత, ఒక పెద్ద భవనం 

ముందు కారు ఆగింది. వెంటనే నన్ను మేజర్ ఫూజివరా ముందుకి 

తీసుకువెళ్లారు. ఆ రోజులలో మేజర్ ఫ్యూజివరా కు నలభైెయేళ్ల కన్న 

ఎక్కువ వయసు వుండదు. నవ్వు ముఖం. ఆయన చక్కగా, సమర్థవంతంగా 

మాట్లాడేవారు. ఒక్కొక్క చోటుకి వచ్చేప్పుడు భారతీయులతో స్నేహంచేసి 

ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ స్థాపించడం ఆయన అలవాటు. ఈ విషయంలో 

జపానీయులతో పాటు క అధికారులు కూడా కొందరు 

హాకరించారు. ఫూజివరాకు సరిగ్గా ఆంగ్లంలో మాట్లాడడం రాదు. అందువల్ల 

ఆయన నాతో మాట్లాడేప్పు డు, అనువాదకునిగా 'గునిషిక్ అనుపేరు గల 

మరో జపానియుడు కూడా దగ్గరే వుండేవారు. దాదాపు రెండు గంటల సేపు 

ఆయన మాట్లాడారు. నేను అన్నీ విన్నాను. అంతే. ఆంగ్లేయులు 

భారతీయులను బానిసలుగా పరిపాలించడం ఒక ఆసియా వానునిగా తనకు 

బాధాకరంగా వుందనీ, భారతీయులకు స్వాతం(త్యం ఇప్పించడమే తన జీవిత 

లక్ష్యంగా భావిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. అందుకు తగిన సమయం కూడా 

అప్పు డే ఆసన్నమైనదనీ భారతీయులందరూ ఏకమై పోరాడాలనీ ఆయన 

నాకు వివరించారు. వెంటనే ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ శాఖను అక్కడ 

స్థాపించాలన్నారు. మాట్లాడిన తర్వాత నన్ను ఒక సెనికాధికారితో పాటు ఆ 

కారులోనే ఇంటికి పంపారు. మళల్లిమల్లీ రెండుమూడుసార్లు మేజర్ ఫ్యూజివరా 

నా కోసరం మనిషిని పంపడంతో వెళి ఆయనను కలుసుకున్నాను. 

రెండు వారాలు గడిచిన తర్వాత మా ఇంట్లోనే ఒక సభ జరిగింది. ఆ రోజే 

సింగపూర్లో "ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ శాఖను (పారంభించాము. 

సింగపూర్లో సుపసిద్ధ బారిస్టర్ కోహో దాని అధ్యక్తుడు. నేను 

ఉపాధ్యక్తుణ్ణి. కోహో చాలాకాలంగా - సింగపూర్లో వుంటూ పేరు (పతిష్టలు 

పొందిన వంగదేశస్థుడు. ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ స్థాపనలోనూ, కార్యనిర్వాహకులను 

ఎన్నుకోవడంలోనూ జపానీయులు నే ఏధ్యంలో సహకరిస్తూ మా హక్కును. 

సమర్ధించారు. 

ఆనాటి పరిస్థితులలో జపానీయులతో వున్న సంబంధం ఒక వర్యపసాదంగా 

వున్నది. సెనికులవల్ల పజలు అనేక ఇబ్బందులకు గురిఅయ్యారు. 

ముఖ్యంగా యుద్ధం ముగిసిన కొన్నాళ్లవరకు సైనికులు (పజలపట్ల మృగాల్లా 

వ్యవహరించారు. ఇళ్లల్లో జొరబడి తమకు కావలసినవి తీనుకువెళ్లేవారు. 
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(పజలను ఇబ్బందులపాలు చేయడం, స్త్రీలను అవమానవరచడం 

సాధారణకృత్యాలయ్యాయి. (వజలు (పాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడిపిన 

రోజులు అవి. ఆ భయంనుంచి మాకు విమోచనం కలిగించే విధంగా మేజర్ 

ఫూజివరా మా ఇంటిముందు ఒక బోర్డు తగిలించే ఏర్పాటు చేశారు. అది 
చూనిన సైనికులు మా ఇంటి వైపు రాకుండా వెళ్లేవారు. అది మాకు మా(తమే 

కాదు. కొందరు మిత్రులకి కూడా వర్మపసాదం అయింది. రెండువారాలు 

గడిచాయి. 

మార్చినెల మొదటి వారంలో ఒకరోజు ఫూజివరా నన్ను చూడాలని కబురు 
పంపాడు. ఆ రోజు కలుసుకున్నప్పు డే నేను టోక్యోకి బయలుదేరాలని 

తెలియజేశారు. భారత స్వాతంత్యం గురించి చర్చించడానికి, భారతీయ 

మహాసభ జరపడానికి పయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకోసరం, నేను 

మరికొందరు భారతీయ మి(తులు మలయా నుంచి టోక్యో వెళ్లాలని ఆయన 

తెలియజేశారు. నాకు ఉత్సాహంగానే వుంది. మార్చి పదిహేను ఉదయం ఏడు 

గంటలకు నేను విమానంలో జపానుకు బయలుదేరాను. 

మేము ఒక (పత్యేక విమానంలో (పయాణమయ్యాము. ఎనిమిదిమంది 

బృందంలో ముగ్గురు జపానీయులు. మేజర్ ఫూజివరా కాకుండా, కల్నల్ 

ఇవాగురు, మరాక జపానీయుడూ వున్నారు. మేజర్ ఫూజివరా 'కు బదులుగా 

“ఇండియన్ ఇండిపెండెన్సీ లీగో కొత్త లమాజన్ అధికారిగా ఇవాగురు 

నియమింపబడ్డారు. 

నాతో వున్న మరో నలుగురు భారతీయులు - మోహన్ సింగ్, కల్నల్ 

గిల్, ఎన్. రాఘవన్, ఎన్.సి. కోవో (బిటిష్ సైన్యంలో ఒక కేష్టన్గా వున్న 

మోహన్ సింగ్ జపాన్ వారి సాయంతో తయారైన భారతీయ జాతీయ సేనకి 

జనరల్. అరుదైన శక్తి సామర్థ్యాలు గల మోహన్ సింగ్, జంకు గొంకు లేని 

వ్యక్తి. దేశాభిమాని: ఆయన నాకు పరిచయమైనా నాటినుంచే మేము ఎంతో 

స్నేహంగా మెలిగే వాళ్లం. ఇంకా ఆ స్నేహం కొనసాగుతూనే వుంది. (బిటిష్ 

సైన్యంలో వున్న రోజులలో కల్నల్గిల్ పదవి మోహన్ సింగ్ పదవి కన్నా 
ఉన్నతంగా వున్నప్పటికీ, భారతీయ సైన్యంలో ఆయన మోహన్ సింగ్కు 

తక్కువ స్థాయి అయిన పదవలోనే వుండేవారు. ఆయన సలహాలు, సహకారం 

మోహన్ సింగ్కు ఎంతగానో దోహదం చేశాయి. కల్నల్ గిల్ మన 

దేశరాయబారిగా వివిధ దేశాలలో కృషి చేసిన తర్వాత (పస్తుతం పదవీ 

విరమణచేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నా సు. 

ఎన్. రాఘవన్, పెనాంగ్లో _పాక్టీనుచేస్తున్న జూరిస్టరు. మలయాభారత 

సంబంధించిన వ్యవహారాలలో పాల్గొని ఆయన ఎంతో దక్షతతో నిర్వహించారు. 
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రాఘవన్ కూడా పలు దేశాలలో రాయబారిగా వ్యవహరించిన తర్వాత వాంతి 

తీసుకుంటున్నారు. సింగపూర్లో రాయబారిగా వున్న కోహా గురించి ముందే 

వివరించాను. ఆయన కూడా మరో (పయాణం చేసిన వారిలో ఒకరు. 

సింగపూర్నుంచి మేము బయలుదేరి, సైగాన్, హైనాన్, షాంగై, తైవాక్ 

మొదలైన ప్రాంతాలలో ఒక్కొక్క రోజు బసచేశాము. అయిదవరోజు టోక్యో 

చేరుకున్నాము. (పయాణం దారిపొడేవునా కావలసిన సౌకర్యాలను 

జపానీయులు ఏర్పాటు చేశారు. 

మేము జపాన్ చేరిన రెండు రోజుల తర్వాతే మరికొందరు భారతీయులను 

ఎక్కించుకుని మాకంకు ముండే బయలుదేరిన విమానం జపాన్ కొండ కిఖరాల 

మధ్య కూలిపోయిందన్న వార్త విన్నాము. వాళ్లు కూడ జపాన్లో జరగనున్న 

మహాసభకు మలయా నుంచి బయలుదేరారు. నీలకంఠ అయ్యర్ కేష్టన్ 

అక్రమ్ సింగ్, స్వామి సత్యనందపురి, (పీతమ్సింగ్ మొదలైన పలువురు ఆ 
విమాన దుర్దటనలో [పాణాలు కోల్పోయారు. 

వీళ్లల్లో నీలకంఠ అయ్యర్ గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలి. ఆయన చాలాకాలం 

మలయాలో వుంటే, పలు కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకున్న (పముఖులు. 

ముఖ్యంగా భారతీయులకు సంబంధించిన కార్య(కమాలలో ఉత్సాహంగా కృషి 

చేసిన వ్యక్తి. అక్కణ్ణుంచి స్వదేశానికి చేరుకోవాలని ఆయన 

అనుకుంటున్నప్పు డే యుద్దం (పారంభమైంది. "ఇండియన్ ఇండి పెండెన్సీ 

లీగ్ పారంభించినప్పు డు అందులోనూ అయ్యర్ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 

అందువల్లనే అయ్యర్ను కూడా టోక్యోకు ఆహ్వానించారు. 

టోక్యోకు బయలుదేరేముందు ఒకరోజు సాయంకాలం మా ఇంటికి 

వచ్చారాయన. ర్మాతి ఎనిమిది గంటలకు జపానీయులు అక్కడికి వచ్చారు, 

అప్పు డు అయ్యర్ అక్కడే వున్నారు. మరునాడు జపానుకు వెళ్లడానిక ఒక 

విమానం సిద్ధంగా వున్నట్లూ, అందులో కొందరు వెళ్లవచ్చనీ చెప్పారు. ఆ రోజే 

బయలుదేరడానికి నాకు వీలుకాలేదు. అందువల్ల “సరే నేను రేపు 

బయలుదేరుతాను అన్నారు అయ్యర్. నాకు బదులుగా అయ్యర్ ఆ 

విమానంలో బయలుదేరి వెళారు. 

అది వారి వారి విధి.... కాదంటు మరి...? ఏం చెప్పడం ఆ విమానమే 

కొండకిఖరానికి తగిలి కూలిపోయింది. మొదట అనుకున్న (పకారం నేనా 
విమానంలో వెళ్లివుంటే ఇవాళ ఇది రాసే అవకాశమే నాకు వుండేదికాధు. 

టోక్యోలో కార్య(కమాలు ప్రారంభమయ్యే సమయంలో ఈ దుర్దటన గురించి 

విని మేము ద్విగ్భాంతి చెందాము. మరిణించిన మా మితుల ఆత్మశాంతి 

కోసరం మేము జరిపిన పపార్థన సభలో ఆనాటి జపాన్ ముఖ్యమం(తి జనరల్ 
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టోజా టోక్యో నగర (పముఖులు, ఉన్నత పదవుల్లో వున్న (వభుత్యోద్యోగు లూ 
పాల్గొన్నారు. 

చివరికి, ఆ _పియమ్మితులు లేకుండానే మేము జపాన్లో కార్యక్రమాలు 

నిర్వహించవలసి వచ్చింది. 



జపాన్లోనూగాబాంకాక్లోనూ 

జపాన్ పర్యటనకు వచ్చే వాళ్లందరూ జపాన్లో మూడు దృశ్యాలను 

ముఖ్యంగా చూడాలి. 

ఒకటి, ఫూజియామా పర్వతం; రెండవది జపాన్ గెయ్షా స్త్రీలు, మూడవది 

మననును దోచుకునే విధంగా పుష్పాలతో కళ కళలాడే చెరీ చెట్లు. 

విమానంలో టోక్యో వెళ్లేప్పుడు ఫూజియామా (అగ్ని) పర్వతం అద్భుత 

దృశ్యాన్ని దూరంనుంచి చూసే అవకాశం లభించింది. ఒకసారి చూస్తే 

మరిచిపోలేని దృశ్యం. గెయ్షా స్త్రీలు లేకుండా అతిధి సత్కారాలే లేవని 

చెప్పవచ్చు. విచ్శితమైన దుస్తులు ధరించి, ఆకర్షణీయంగా మాట్లాడుతూ 

అతిధులను ఆకట్టుకునే సామర్థ్యం చూసినప్పు డు, అతిధిని వాళ్లు ఆకర్షించే 

కారణం అర్థమవుతుంది. జపానులో స్త్రీలు పురుషులతో సమంగా విందులు, 

సత్కారాలు సభలలో పాల్గొనలేని కాలం ఒకప్పుడు వుండేది. ఆ కాలంలో, 

అతిధులను సత్కరించడానికి, కొందరు స్త్రీలకు (పత్యేక శిక్షణ యివ్వబడింది. 

అటువంటి జాతికి చెందిన వాళ్లే గెయ్షా స్త్రీలు. 

చ్నెరీ వృక్షాలు పువ్వులతో కళకళలాడే దృశ్యం కూడా చూడడానికి 

అద్భుతమైనది. వసంతకాలంలో రెండుమూడువారాలు మ్యాతమే. ఈ దృశ్యం 

చూడడానికి వీలవుతుంది. మేము ఆ రుతువులో జపాన్ వెళ్తాము. (పకృతి 

అద్భుత సౌందర్యాన్ని దర్శించే సదవకాశం, (పయోజనం సిద్ధించింది. 
కనుచూపుమేరకు వ్యాపించిన చెరీ వృక్షాలలో సూర్యరశ్మి కిరణాలు 

పడేప్పు డు కనిపించే అందాలు వర్ణనాతీతం! 

జపాన్ వెల్లిన రండు మూడు రోజుల తరువాత మాకు ఒక విందు 

ఏర్పాటయింది. దాదాపు ఆరువందల మంది జపాన్ వాళ్లు ఆ విందులో 

పాల్గొన్నారు. మంత్రులు, సేనాధిపతులు, నగర (పముఖులు ఆ విందులో 

పాల్గొన్నారు. భారతదేశం. (బిటిష్ ఏకాధిపత్యం నుంచి విడివడే (పయత్నాలలో 

ఎటువంటి త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధంగా వున్నామని వాళ్లలో చాలామంది 

మాట్లాడారు. అంత భారీ ఎత్తున కాకపోయినా, ఆ తరువాత మాకు మరికొన్ని 

విందు ఏర్పాట్లు జరిగాయి. జపాన్లో ముఖ్యమైన (పదేశాలు, న్యుపసిద్ధ 

సంస్థలు, పురాతన కళా వస్తువులు, మొదలైన వాటినన్నిటినీ మేము 
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చూడడానికి కావలసిన సకల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. జపాన్వారి 

దేశభక్తి, (పత్యేక నాగరికతా విశిష్టత పరిశమించే గుణం, వినయం, 

చూపరులందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. జపాన్లో బనచేసిన కొన్నిరోజులు మాకు 

ఆనందదాయకంగాన్ను! (పయోజనాత్మకంగాను పరిణమించాయి. ఆ దేశాన్ని 

మేము కేవలం పర్యటించి, ఆ అందాలు చూడడానికి మ్మాతమే వెళ్లలేదు! 

భారత స్వాతంత్యం గురించి, జరిపిన ఆలోచనలూ, వివరాలు గురించి 

చెబుతాను. 

మేము టోక్యో చేరిన రెండు రోజుల తరవాతే, మలయా, వోంకాంగ్, 

పాంగ్హై, జపాన్ మొదలైన _పాంతాల (ప్రతినిధులుగా వచ్చిన కొందరు 

భారతీయులతో మహాసభ (ప్రారంభమయింది. ఇరవైమంది మ్మాతమే 

మహాసభకు వచ్చారు. కర్నల్ ఇవాగురు స్వాగతోపన్యాసం చేశారు. భారత 

స్వాతం(త్యం కోసరం, ఎటువంటి సహాయాన్నయినా చేయడానికి జపాన్ సిద్ధంగా 

వుందనీ, అందుకు ఏమేం చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి? అన్న విషయాలు 

మేము చెప్పాలని ఇవాగురు వివరించారు. 

చాలా రోజులుగా జపాన్లో నివసిస్తున్న రాష్బిహారిబోన్, మహాసభకు 

అధ్యక్షత వహించారు. భారతీయ వైసాయ్ వోర్డింజ్ పభువు మీద బాంబు 

పేల్చిన నేరానికి తనను ఖైదు చేయనున్నారని తెలియగానే, రాష్బివోరి 
ఇండియాను వదిలి జపాన్కు వెళ్లారు. అప్పటినుంచి ఆయన జపాన్లోనే 

వుంటున్నారు. చాలాకాలం జపాన్లోనే వుండడంవల్ల, ఆయన లక్ష్యాలు, 

కార్యకలాపాలు మ్మాతమే కాకుండా ఆలోచనా ధోరణి, జీవన విధానం కూడా, 

జపానీయుల్తాగే వుండేవి. రాష్బివోరిబోన్ ఒక మంచి మనిషి. అయితే 

స్వతంతంగా ఆలోచించే శక్తిగాని, తన సొంత అభ్మిపాయాలకు అనుగుణంగా 

కార్యాచరణను చేపట్టే మనోబలమో ఆయనకు లేదు. "ఇండియన్ 

ఇండిపెండెట్స్ లీగ్ కార్యకలాపాలను ఆయన నాయకత్వంలో నడిపించడానికి 

జపాన్వాళ్లుతీర్మానించారు. 

లీగ్ను నడిపించడానికి అన్ని అధికారాలనూ పొందిన నాయకుడుగా 

రాష్బివోరీబోన్ని నియమించిన తర్వాత, ఆయనకు సహాయం చేయడానికి, 

సలవోలు చెప్పడానికి, ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ విధంగా, లీగ్ 
తమ పోరాటానికిగాను ఒక కరనా నంస్థగా ఉపయోగించుకోవాలి. అం 

జపాన్వాళ్ల సలవాో. 

ఈ తంథతాన్ని కొందరు అర్థ్ధంచేనుకోగలిగినా దాన్ని (ప్రకటించడానికి 

వీలుకాలేదు. అయినప్పటికీ, దీని అసలు ఉద్దేశాన్ని బాగా.. ఆకళింపు 

చేసుకున్న తరవాతే కార్యరంగంలోకి దిగాలని భావించారు. 
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“"ఇండిపెండెంట్స్ లీగ్" వంటి ఒక విప్లవ ఉద్యమాన్ని నడపడం గురించి 

వివిధ విషయాలను నిర్ణయించడానికి ముందు ఆగ్నేయాసియాలో వున్న 

భారతీయ (పతినిధులు అందరూ పాల్గొనే పెద్ద సభ జరివి అందులో 

ఎన్నుకునే ఒక కార్యకమిటీకి ఈ ఉద్యమ బాధ్యతలను అప్పగించడం సబబు 

అని మేము భావంచాము. అందువల్ల రంగూన్లోకాని, బాంకాక్లోకాని ఒక 

మవాసభను ఏర్పాటుచేయడం మంచిదని మేము చెప్పాము. ఆఖరుగా టోక్యో 

మహాసభ అదే విధంగానే తీర్మానించింది. 

టోక్కోనుంచి మేము వెనుతిరగడానికి ముందు ముఖ్యమం(తి టోజొను 

సందర్శించాము. టోజో సామర్థ్యం, కీర్తి, ఇఖర్నాగంలో వున్న రోజులవి. మేము 

ఆయన్ను సైనికాధికారుల కార్యాలయంలో కలిశాము. దాదాపు ముప్పావుగంట 

సేపు మాట్లాడుకున్నాం. ఆ పదవి విశిష్టతను పోగొట్టుకుని, మరికొన్ని 

రోజులలోనే ఆయన ఉరికంబం ఎక్కుతారని ఎవరు అనుకున్నారు? విధి, 

మసిషి ని ఎన్నని వేషాలు ఎ నయూస్తులది! 

విమానం ద్వారా మేము జపాన్నుంచి వెనుతిరిగాము. పడిపోయిన 

విమానంలో (పయాణం చేసిన మితుల గురించిన ఆలోచనలను మమ్ముల్ని 

వదిలిపెట్టలేదు. విమానంలో ఎటువంటి కుదుపులూ లేకపోయినప్పటికీ, దాన్ని 
వదిలి కిందికి దెగేంతవరకు నా మనసుకు నెమ్మదెలేదు. సింగపూర్ నుంచి 

మేము బయలుదేరిన తరువాత ఒక నెల గడిచాకనే మేము ఊరు చేరాము. 

బాంకాక్ మవోసభ రెండు నెలల తరవాత జరిగింది. అంతవరకు చెప్పు కోదగ 

కార్యకలాపాలేవీలేవు. అక్కడక్కడ లీగ్ శాఖలు నెలకొల్పి, మా లక్ష్యాలను, 
భారతీయులకు తెలియజేయడానికి పయత్నించాను, అంతే. 

ఆ రోజులలో మలయాలోని చైనా పజలను జపాన్వాళ్లు రకరకాలుగా 

వేధించారు. వేలమంది చైనావాళ్లను నరికారు, కాల్చి చంపారు. భారతీయుల 

పరిస్థితి అంత దారుణంగా లేదు. అయినప్పటికీ చుట్టూ జరుగుతున్న 

దురాగతాలను చూస్తూ ఊరికే వుండగలమా? అయినా ఏం చేయగలం? వాళ్ల 

సైనికులు చేసే అన్యాయాలను గురించి జపాన్ వాళ్లతో చెప్పె సాహసం ఎవరికీ 

లేదు. జపానువాళ్లు దాన్ని హర్షించరు కూడా. మరోదారి లేక అదంతా చూస్తూ 

వుండవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

1942వ సంవత్సరం జూన్ పదిహేనవ తేదీ, బాంకాక్ మహాసభ 

(పారంభమయింది. ఆ నభలో మలయా నుంచి యాభైకి పైగా _పతివిధులు 

పాల్గొన్నారు. వాళ్లల్లో భారతీయ జాతీయ సైన్య పతినిధులు కూడా వున్నారు. 

సింగపూర్ నుంచి బాంకాక్ (పయాణం చేయడానికి ఒక (పత్యేక రలు 

ఎర్పాటు చేయబడింది. 
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యుద్దం వల్ల ఏర్పడిన విధ్వంసాలను దారిపొడవునా చూశాము. బాంకాక్ 

చేరడానికి మూడురోజులు పట్టింది. మహాసభలో పాల్గొనడానికి జపాన్, 

మంచుకో, హాంకాంగ్, బోర్నియో, జావా, మలెయా, షాంగ్వోయ్, మనీలా, 

ఇండోచైనా మొదలైన ([పాంతాల నుంచి (పతినిధులు వచ్చారు. థాయ్లాండ్ 

నుంచి కొందరు భారతీయులు కూడా వచ్చారు. (పతినిధులు బసచేయడానికి 

కావలసిన వసతులు అన్నీ జపానువాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందుకోసరం 

ఎంతో ఖర్చుపెట్టారు. 

ఆ సభకు రాష్బివోరిబోన్ అధ్యక్షత వహించారు. సమీప భవిష్యత్తులో 

భారత దేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్యం సాధించడమే "ఇండియన్ 

ఇండిపెండెట్స్ లీగ్ లక్ష్యం అన్న విషయాన్ని మహాసభ వివరించింది. 

అందుకోసరం పోరాటంలో జపాన్వాళ్ల ఆధీనంలో వున్న భారతీయ సైన్యం, 

కొత్తగా పజలచేత ఎన్నుకోబడిన శిక్షణ పొందిన సైనిక వీరులు కలిసి భారత 

జాతీయ సైన్యం రూపొందించాలని తీర్మానించబడింది. 

అందుకు కావలసిన మరెన్నో విషయాలగురించి మవోనభ చర్చ జరిపింది. 

“ఇండిపండెన్స్ లీగో కు సంబంధించిన అన్ని అధికారాలు, అయిదుగురు 

సభ్యులు గల ఒక కమిటీకి వుంటాయని ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడు, ఇద్దరు 

సైనిక (వతినిధులు, (పజాాపతినిధులుగా ఇద్దరు సభ్యులు వుండాలని 

నిశ్చయించారు. కార్యకమిటీ సభ్యులు అప్పుడే ఎన్నుకోబడ్డారు. ఎన్. 

రాఘవన్, నేనూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్న ఆ కమిటిలో యిద్దరు 

“సివిలియన్ సభ్యులయ్యాము. జనరల్ మోహన్ సింగ్, కర్నల్ భిలానీ 

యిరువురు సైనిక సభ్యులు, రాష్బిహారీబోన్ అధ్యక్షులు. బాంకాక్ సభ 

ముగిసింది. 

బాంకాక్లో ఏర్పడిన మొదటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ సమావేశంలో దాని 
సభ్యులన మా ఒక్కొక్కరి బాధ్యతలను, అధికారాలను పథకం (పకారం 

ఏర్పరచుకున్నాము. నేను (పచార (వచురణ మంతి నయ్యాను. 

ఇండిపెండెట్స్ లీగ్ శాఖ బాధ్యతను రాఘవన్కు కేటాయించారు. సైనిక 

విభాగం బాధ్యతలను మోహన్ సింగ్ చేపట్టారు. ఆర్థిక బాధ్యతలు, 

అధ్యక్షుని అధికారానికి లోబడివుంటాయి. ఈ విధంగా లీగ్ పనిచేయడం 

పారంభించింది. . 

"ఇండియన్ ఇండిపెండెట్స్ లీగో వధాన కార్యాలయం బాంకాక్లోనే 

వుంటుందని మేము అప్పుడు భావించాము. అయితే అందులో చాలా 

యిబ్బందులు ఎర్పడ్డాయి. యుద్ధకాలంగా వుండడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులను 

సింగపూర్లో వదిలిపెట్టి నేను బాంకాక్లో వుండడానికి యిష్టపడలేదు. 



జపాన్లోనూ-బాంకాక్లోనూ 239 

జాతీయ సైన్యం కార్యాలయం కూడ సింగపూర్లోనే వుండాలని మోహన్ సింగ్ 
కూడా భావించారు. మవోసభ ముగిసిన ఒక వారం వరకూ నేను బాంకాక్లో 

గడిపాను. ఆ తర్వాత సింగపూర్ తిరిగి వచ్చాను. 



మంతి పదవి 

నన్ను "కౌన్సిల్ ఆవ్ యాక్షన్ లో ఒక సభ్యునిగా ఎన్నుకొన్న వార్త నెను 

సింగపూర్ ' తిరిగి రావడానికి ముందే అక్కడి భారతీయుల మధ్య 

వ్యాపించింది. బాంకాక్నుంచి సింగపూర్కు నేను ఆ ర్మాతి చేరుకున్నాను. 

మర్నాడు ఉదయం చాలామంది మిత్రులు నా కోసరం వచ్చారు. కొందరు 

జపాన్ సైనికాధికారులూ వచ్చారు. _పచార (పపచురణలశాఖ మం(తిగా నన్ను 

నియమించినందుకు అభినందించారు. వారి వినయం, కలువుకోలుతనం, 

భారత స్వాతంత్యంకోసరం వారు చూవిన ఉత్సాహం నా కెంతో ఆశ్చర్యాన్ని 

కలిగించింది. వారి వవర్తన, నాపట్ల చూవిన గౌరవం నేను ఉన్నత వదవిలో 

వున్న విషయం (గహింబచేట్టు చేసేవిగా కనిపించాయి. 

రెండు రోజుల తర్వాత, జపాన్ పచార వచురణల శాఖ అధికారులు, 

నేను “ఇండియన్ ఇండిపెండట్స్ లీగ్ పచురణల విషయంగా సమాలోచనలు 

జరిపిన తర్వాత, కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొన్నాము. వాటికి అనుగుణంగా, 

సింగపూర్ రేడియో కందం నుంచి “ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ (పచారం 

పారంభమయింది. టోక్యో నుంచి జపాన్ వరకు జపాన్ వారి పరిపాలన [కింద 

వున్న అన్ని రెడియో కేందాలలోనూ, “ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ _పచార _పసారాలు 

అన్నీ నా పర్యవేక్షణలో వున్నమాట నిజం అయితే నాకు తెలియకుండా కూడా 

ముందు మేము తీర్మానించిన వాటికి విరుద్ధంగానూ, జపాన్వారు రకరకాలుగా 

పచారం చేయసాగారు. _ఎవచార చచురణ శాఖలో అధికారులను 

నియమించడానికి, అలాగే వాళ్లను తీసివేయడానికీ నాకు అధికారం వున్నట్లు 

జ్ఞాపకం, అయినప్పటికీ ఆ విషయంలో కూడా చాలా సమయాలలో నా 

అభీష్టానికి విరుద్ధంగా వాళ్లు వ్యవహరించక తప్పలేదు. వాటిని గురించి నేను 

అడిగితే ఏవో సాకులు చెప్పారు. (ప్రత్యేకించి నా శాఖ గురించే వాళ్లు అలా 

వ్యవహారించేరని కాదు. జాతీయ సైన్యం విషయంలో ఈ విధంగానే జనరల్ 

మెహన్సింగ్కు తెలియకుండా ఎన్నో వ్యవహారాలు జరిగాయి. వాటి గురించి 

ఆయన నాతో చెప్పి విచారించారు. 

1942వ సం! ఆగష్టు వన్నెండవ తేదీ సాయంతం “ఇండియన్ 

ఇండిపెండెన్స్ లీగొ తీర్మానాలను జనసామాన్యానికి తెలియచేయడం కోసం 
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'సింగపూర్ ఫారర్ పార్క్' లో ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ జరపడానికి భారీ 

ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు. భారతీయుల ఇళ్లలోనూ, వ్యాపారస్థలాలలోనూ, ఆ 

రోజు జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయాలని అనుజ్ఞ జారీచేశారు. సభలో 

హిందీ, ఆంగ్లం, తమిళంలో ఉపన్యసించడానికి నిశ్చయించారు. ఇవి కాకుండా 

'ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ కార్యాలయం నుంచి ఒక పెద్ద ఊరేగింపు 

జరపాలనుకున్నారు. _పచార శాఖామంతతి స్థాయిలో ఆ బహిరంగ సభ 

ఏర్పాట్లను నేనే పర్యవేక్షించాను. ఆ బహిరంగ సభ కార్యక్రమాలు 

భారతదేశంలోనూ (పసారం చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేశాను. 

ఆ రోజు ఉదయం పదిగంటలకు నేను ఇంట్లో ఏదో పని మీద వున్నప్పు డు 

“అరబ్ వీధిలో భారతీయుల మధ్య ఏదో ఘర్షణ ఆరంభమైందని, అందులో 

చాలామందికి నష్టం ఏర్పడిందనీ నేను అక్కడికి వెంటనే రావాలనీ, లీగ్ 

కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఏమ్మాతం ఆలస్యం చేయకుండా నేను 

బయలుదేరాను. ఆ సమయంలో (డైవర్ లేకపోవడంతో అబ్బాయి ఉణ్ణి కారు 

నడిపాడు. పది నిమిషాలలో ల “అరబ్ వీధి చేరుకున్నాను. “వీధిలో. 

ఎలాంటి అలికిడీ లేదు. కొట్లు అన్నీ మూసేసివున్నాయి. ఒక దుకాణం మేడ 

దె నుంచి కొందరు ముస్లిం మతులు నన్ను అక్కడికి రమ్మన్నారు. 

జాతీయ పతాకానికి బదులుగా కొందరు “ముస్లిం లీగ్ జెండాను 

ఎగురవేయడమే ఆ ఘర్షణకు కారణం అని నేను గ్రహించాను. నేను పైకి 
వెళ్లగానే అంతకు ముందు అక్కడ జరిగిన సంఘటన గురించి వివరించారు. 

కొందరు గాయపడ్డారు. చాలామందిని ఖైదు చేసి తీసుకెళ్తారు. అప్పుడే నేను 

అక్కడికి వెళ్తాను. నేను వారిని ఓదార్చి, గాయపడిన వారి గురించి 

తెలుసుకుంటానని వారికి మాటయిచ్చి [కిందికి దిగి వచ్చాను. మళీ 

వాళెందుకో నన్ను పిలిచారు. ఎందుకోసమో తెలుసుకోవడానికి నేను తలపైకెత్తి 

చూసినప్పు డు, వున్నట్టుండి ఎవరో నన్ను బూటు కాలితో తన్నారు. తిరిగి 

చూస్తే నన్ను తన్నిన వాడు ఒక జపాన్ సైనికుడని (గ్రహించాను. నేను వానితో 

ఆంగ్లంలో "ఏం చేశావ? అన్నాను. దానికి బదులుగా ఛళ్లుమని ఓ లారీదెబ్బ 

తగిలింది. నా కళ్లజోడు (క్రింద పడి పగిలిపోయింది. "నాన్న అతనితో ఏం 

మాట్లాడవద్దు. వానికి మనిషి ఎవరనీ తెలయలేదులా వుంది. మనం పోదాం 

రండి అని చెప్పి కారు తలుపు తెరిచి మా అబ్బాయి నడవడానికి 

కూర్చున్నాడు. నేను కార్లో కూర్చున్నాను. అప్పు డు మరొక జపాన్ సైనికుడు 

అక్కడికి వచ్చాడు. తన చేతి బెత్తంతో ఉణ్బి తలమీద బలంగా కొట్టాడు. 

గాయపడి రక్తం పెల్లుబికింది. వాళ్లు నన్నూ, వానినీ చర చర మని కారు నుంచి 

క్రిందికి లాగి తోశారు. మా యిద్దర్ని ఒక మిలిటరీ బండిలో ఎక్కించారు. నా 

గ 
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కారు అక్కడే వుండిపోయింది. మమ్మల్ని వాళ్లు సైనిక పోలీన్ కార్యాలయానికి 

తీసుకువెళ్లారు. సింగపూర్ లో వె.యం.సి.ఏ. భవనాన్నే వాళ్లు తమ 

కార్యాలయంగా వాడుకుంటున్నారు. మెము కొంతసేపు అక్కడే వున్నాము. 

అప్పు డే పరిస్థితి మారింది. నన్ను ఖైదు చేసి తీసుకొచ్చిన సంగతి పై 

అధికారులు తెలుసుకున్నారు. ఏదో తప్పు జరిగిపోయిందని (గహించి 

కొందరు వై.యం.సి.ఎ. భవనానికి పరుగెత్తుకొచ్చారు. పై అధికారి 

నమస్కరించి చేతులు జోడించి తప్పు జరిగి పోయినట్లు తెలియజేశారు. ఆ 

సైనికులు నేను ఘర్షణ పడిన వాళ్లల్లో ఒకడినని అపోహపడ్డారు. పై 

అధికారులు నాతో వినయపూర్వకంగానూ, మర్యాదతో మసలు కోవడం చూసి 

వారు దిగ్భాంతి చెందారు. తెల్లమొహం చేశారు. తమకు తగిన శిక్ష 

అభిస్తుందని భయపడ్డారు. ఇంతలో చాలామంది అధికారులు అక్కడకు 

వచ్చారు. తేనీరు, సిగరెట్టు యిచ్చారు. చాలాసార్లు చేతులు జోడించి 

క్షమాపణలు కోరారు. “అరబ్' వీధి నుంచి నా కారు తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ 

ముగిసేప్పటికి రెండయింది. ఇంటికి వచ్చి, భోజనం చేసి కాస్త విశ్రాంతి 

తీసుకున్న తర్వాత నెను ఊరేగింపులో పాల్గొనడానికి బయలు దేరాను. 

సైనికులు నన్ను తన్ని తోసినందువల్ల నడవడం కాస్తా బాధాకరంగా వుంది . ఈ 

సంఘటన మితులందరికీ తెలిసిపోయింది. 

పెద్దగా చెప్పు కునేట్టు ఏమీ జరగలేదు. అనుకుని నేను నిర్ణీత సమయానికి 

ఊరేగింపు ప్రారంభం కానున్న నిర్ణిత స్థలానికి చేరుకున్నాను. 

గుంపు చాలా పెద్దదిగా ఉంది. పది వేల మంది పోలీసు వాళ్లున్నారు. 

యాఖైవేలమంది కంటే జనం తగ్గివుండరు. మొదట నేనే ఉపన్యాసించాను. 

ఆంగ్లంలోనే మాట్లాడాను. ఆ తర్వాత ఇంకొకాయన తమిళంలో ఉపన్యసించేట్టు 

వుంది. తర్వాత మోహాన్సింగ్ పొాందుస్టానీలో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగావున్నారు. 

మోహానసింగ్ కార్య(కమాన్ని సమయాన్ని కుదించాలనుకున్నారు. ఎందుకంటు 

సాయంతంలోగా సైనికులను శిబిరానికి పంపివేయవలసివుంది. అందువల్ల 

'మోహాన్సింగ్ ఉపన్యాసం తర్వాత తమిళ ఉపన్యాసం వుండెలా మోహాన్సింగ్ 

మాట్లాడడం పారంభించారు. ఆయన  నలభఖైనిమిబాలు మాట్లాడారు. 

చీకటవుతోంది. ఇంతలో తమిళంలో మాట్లాడరనే వదంతి జనంలో 

వ్యాపించింది. వేలకొలడీ తమిళులు సభలో వున్నారు. ఎవరీ వదంతిని 

వ్యాపింపచేశారో తెలియదు. వానిని విన్న తమిళులు ఆవేశం చెందారు. సభలో 

కలకలం చెలరేగింది. మైక్ చెడిపోయింది. దీపాలు ఆరిపోయాయి. తమిళంలో 

మాట్లాడవద్దని నేనే ఆపివేశానని అనుకుని “మార్చు, దానిని మార్పు" అని 

అరవడం (పారంభించారు. ఆవేశ పూరితులైన జనం నిజాన్ని (గహిస్తారనీ 
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ఓర్పును, నిదానాన్ని పాటిస్తారనీ ఎదురుచూడడం సాధ్యమా? అరుస్తూ, కేకలు 

పెడుతూ _పజలు నా మీదికి దూకారు. 

వేదిక మీద నేను మరికొందరం వున్నాం, (వజలు వేదిక మీదకు తోసుకు 

రావడం గమనించిన మతులు నా చుట్టూ చేరారు. చుట్టు ముట్టిన చీకటిలో 

మనుషుల్ని గుర్తు పట్టడం సాధ్యం కాలేదు. అయినప్పటికీ ఒకరు నన్ను 

గుర్తుపట్టి, పరుగెత్తుకొచ్చి నా కళ్లద్దాలను తోసివేశాడు. ఆ రోజు ఉదయమే 

జపాన్ సైనికునిచే దెబ్బతిని నా కళ్లద్దాలు (కింద వడిపోయాయని చెప్పాను 

కదా! ఆ తర్వాత నేను చదువుకునే అద్దాన్నే చూడడానికి వుంచుకున్నాను. 

ఇప్పు డు అదీ పోయింది. చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో చూడ్డం నా వల్ల కాలేదు. 

ఆ పెద్ద మైదానం పలుదిశల నుంచి అరపులు వినిపించాయి. (పజలు ఇంకా 

పె బడుతున్నారు. “ఇంకా ఇక్కడ వుండడం అపాయం. చీకటిలో ఎవరూ 

చూడకుండానే జారుకోడమే మంచిది అని ఒక మితుడు సలహాయిచ్చారు. 

అందుకు నేను అంగీకరించలేదు. 

సభ వున్నట్టుండి ముగిసింది. 'ఫారర్ పార్క్" కొంత సేపట్లో పిచ్చివాళ్ల 

సబిరంలా మారిపోయింది. అప్పుడు అక్కడికి కొందరు జపాన్ వాళ్లు 

వచ్చారు. నన్ను కాపాడి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చిన జపాన్ అధికారులు వాళ్లు. 

వారి కారులో ఎక్కించుకుని నన్ను యింటికి చేర్చారు. అప్పుడు రాశి 

పదయింది. నేను స్నానం చేసి, భోజనం చేసి పడకకు చేరుకున్నాను. ఘర్షణ 

జరిపిన వాళ్లు యింటిమీదికి దాడి జరుపుతారేమోనని భయపడి, ఆనాటి 

రాతంతా జపాన్ సైనికులు కాపలా వున్నారు. 

ఇలాంటి అనుభవమే నాకు ఇంతకు ముందూ, ఆ తర్వాతా జరిగింది. 

(పజాజీవితంలో పాల్గొన వారికి ఇలాంటి అనుభవాలు కలగడం సహజమే. 

తమిళ ఉపన్యాసం- అవసరమని ఘర్షణ జరిపిన వారి కన్నా నేను ఎక్కువగా 

భావించాను. ఆనాటి కార్య(కమాల జాబితాలో అందుకు _పాముఖ్యం యిచ్చాం 

కూడా. వద్దని తిరస్కరించలేదు. కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాల వల్ల వరున 

కమం మార్చవలసి వచ్చింది. దానిని గురించి తెలుసుకునే నిదానమూ, ఓర్వూ 

(పజలకు లేదు. కోపంతో ఉప్పాంగిన _పజానీకం గట్టు తెగిన వెల్లువలాంటిది. 

అది ఎటువైపు _పవహిస్తుంది? ఎలాంటి వినాశనాన్ని ఏర్పరస్తుందని చెప్పడం, 

సాధ్యం కాదు. శాంతి స్వభావం గలవారు కూడా వరి ఆవేశంతో పిచ్చివాళ్లలా 

ఎవర్తిస్తారు. పైన చెప్పిన రెండు సంఘటనలూ, ఒకే రోజున జరిగాయి. 

1942వ సం! ఆగష్టు పన్నెండవ తేదీని ఎలా మరువగలను! 

'ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ తో గల సంబంధాన్ని కొనసాగించడం వీలుకాకుండా 

పోయింది. జపాన్ వారి మాటలు చేతలు, వారి అంతరంగ ఉద్దేశాన్ని మరింతగా 
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వివరించే ధోరణిలో వున్నాయి. జపాన్ వారి సాయం, సలహాల ననునరించే 

"లీగ్ పరిస్థితి నిరయించబడేది. మరి దానినెందుకు జపాన్ ఆధిపత్యంలోనే 

తీసుకురాకూడదు? ఈ అంతరార్జాన్ని జనసామాన్యం తెలుసుకోనవసరంలేదని 

ఒక జపాన్ సైనికాధికారి నాతో అన్నప్పుడు, వారి అంతరార్జాన్ని నేను బాగా 

అర్థం చేసుకోగల్లాను. 

ఈ పరిస్థితిలో ఏం చెయ్యాలన్న విషయం గురించి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్” 

సభ్యులు సమాలోచన జరిపారు. దాని ఫలితంగా, "ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ 

కార్యకలాపాల గురించి కొన్ని విషయాలను వివరించమని కోరుతూ జపాన్" 

వారికి ఉత్తరం రాయాలని తీర్మానించాము. బాంకాక్ మహాసభ జరిగిన వెంటనే 

అందులో _పతిపాదెంచిన తీర్మానాలను జనరల్ టోజో పరిశీలనకు తీసుకొచ్చి, 

వాటిని గురించి జపాన్ ధోరణిని స్పష్టం చెయాలని మేము కోరాము. నాలుగు 

నెలలు గడిచిన తర్వాత కూడా ఉత్తరానికి జవాబు రాలేదు. ఈ ఉత్తరానికి 

జవాబు రాయమనీ, అంతవరకూ లీగ్ కార్యకలాపాలు జరపడానికి వీలుకాదనీ 

మేము ఉత్తరంలో సూచించాము. ఈ విషయంలో కూడా, 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

యాక్షన్” సభ్యుల. అభ్మిపాయం ఏకగీవంగా వుందని చెప్పలేము. జపాన్ వారి 

మనస్సుకు కష్టం కలిగే విధంగా ఏదైనా రాయడమే అపాయకరమని యాక్షన్ 

కౌన్సిల్ లో కొందరు భావించారు. అయినప్పటికి అలా ఒక ఉత్తరం 

రాయకుండా వుండడం కూడ ఆత్మగౌరవానికి దెశ సంక్షేమానికి సరైనది కాదని 

Sas అనిపించింది. ఆ ఉత్తరం పంపి రెండు రోజుల తర్వాత, కర్వుల్ 

న. (లయసాన్ అధికారి) మమ్మల్ని _వపత్యక్ష సంప్రదింపులకు 

ఆహ్వానించారు. 

కర్నల్ ఇవాగురు తో పాటు నలుగురయిదుగురు అధికారులు 

సమాలోచనల్లొ పాల్గొన్నారు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ సభ్యులైన మేము 

అయిదుగురమూ, కౌన్సిల్ కార్యదర్శి శ్రి బి.కె. దాన్, లీగ్ పతినిధులుగా 

అక్కడ వున్నాము. మా అభ్మిపాయం, కర్నల్ ఇవాగురుకు ఆ(గహం 

కలిగించిన విషయం ఆయన మాటల ద్వారా, వ్యవహరించిన తీరు ద్యారా 

(గహించాము. ఎందుకు మేము అలాంటి ఉత్తరం _వాయాలి? అని కర్నల్ 

ఇవాగురు అడిగారు. అందుకు కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ ధోరణిని వివరించి, 

నేను సమాధానం యిచ్చాను. రెండు గంటలసేపు జరిగిన ఆ నమాలోచనలలో 

'మోహాన్ సింగ్, రాఘవన్ కూడ పాల్గొన్నారు. ఇవాగ్గురు కంఠస్వరం కోపంతో 

ధ్వనించింది. మేము ఏర్పరచుకున్న అభ్మిపాయాన్ని మార్చుకోవడానికి మేము 

సిద్ధపడలేరు. 
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ఆ సమావేశ సంఘటనల గురించి పునరాలోచన జరపడానికి రెండు 

రోజులు గడిచాక “కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ మళ్లీ సమావే శమయింది. ఇంకా కొన్ని 

రోజులు వేచి చూస్తామని అధ్యక్రులు రాష్బిహారీబోన్ అభిపాయ పడినప్పటికీ 

అందుకు సభ్యులెవ్వరూ అంగీకరించలేదు. మాలో సంచలనం కలిగించడానికి 

మరో సంఘటన కూడా దోహదం చేసింది. 'కర్నల్ గిలో ను జపాన్ వాళ్లు 

ఇదు చేసి తీసుకువెళారన్న విషయం తెలుసుకున్నాము. ఇక ఈ పదవీ 

బాధ్యత నుంచి మేము వైదొలగాలని నిశ్చయించుకున్నాము. 1942వ సం! 
డిసెంబర్ ఎనిమిదవ తేదీ, నేను, మోహన్సింగ్, గిలాని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్ 

సభ్యుల పదవులకు రాజినామా చేసిన సంగతిని అధ్యక్షునికి తెలియజేశాము. 

కారణాన్ని కూడ ఉత్తరంలో వివరించాము. ఆరు నెలల కాలం పచార, 

(ప్రచురణ శాఖ మంతిగా వున్న తర్వాత “ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ తో వున్న 

సంబంధాన్ని తెంచుకుని, మళ్లీ నెను సొంత జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాను. 



జపాన్లో ఖెద్ 

“ఇండిపెండెన్స్ లీగ్” నుంచి వైదొలగిన తర్వాత జపాను వారికి నామీద 

సందేహం కలిగింది. నా యింటికి ఎవరెవరు వస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి 

రహస్య పోలీసులు తిరగడం ఆరంభించారు. సన్నిహిత మితులు కూడా నా 

దగ్గరికి రావడానికి జంకసాగారు. సాయంకాలం వాహ్యాళికి వెళ్లడం తప్ప, నేను 

ఇల్లు వదిలి వెళ్లడం లేదు. పేరుకు మ్మాతమే కార్యాలయం తెరచి వుంచానే 

తప్ప, అక్కడ చెప్పు కోతగ్గ పనులేవీ జరగలేదు. ఆ రోజులలో సింగపూర్లో 

నివసించిన కుటుంబీకులు రోజు గడవడానికి అవస్థపడేవారు. ఒక పూట 

గంజి, ఒక పూట తిండి, కొన్ని రోజులకు కూర దుంపలు. కొన్ని రోజులు కర 

లగడ దుంపలు తింటూ రోజులు గడిపాము. ఆహారం సమస్య కూడా 

పెద్దది కాదు. భయంతో దిగులుతో ఏమి జరుగుతుందో అని తెలియకుండానే 
కాలం గడిపాము. స్త్రీలు, పిల్లలతో మేము ఆ విధంగా ఇంట్లోనే కాలం గడపడం 

ఎరించి ఇవాళ ఆలోచిస్తే... ఊహు...సాధ్యం కాదు! 

ఒకటి రండు సార్లు జపాన్ మలిటరి పోలీసులు, నా మనసును స్పష్టంగా 

తెలుసుకోవడానికి పిలిపించారు. ముగ్గురు, నలుగురు మనుషులను పంపి 

పిలిపించారు. మూడు నాలుగు గంటలసేపు నా మీద (పశ్నల వర్షం 

కురిపించారు. నా జవాబులను _వాసుకొని, మళ్లీ యింటి వద్ద దించారు. 

ఈలోగా “ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ నూతననాయకత్వంలో మళ్లీ కార్యకలాపాలు 

పారంభించింది. 1943వ సం'' జూలై రెండవ తేదీ సుభాన్ చందబోస్, 

టోక్యో నుంచి విమానంలో సింగపూర్ వచ్చారు. భారతీయుల్లో కొత్త ఉత్సాహం 

ఉప్పొంగింది. ఇండియా సంపూర్ణ స్వాతంత్యం పొందాలన్నదే సుభాన్ 

చందబోన్ లక్ష్యం. అందుకు ఎలాంటి మార్గాన్నయినా సరే అనుసరించడానికి 

ఆయన సిద్ధంగా వున్నారు. సింగపూర్లోనూ, మలయాలోనూ మాతమే 

కాకుండా, బర్మా, థాయ్లాండ్ మొదలైన ప్రాంతాలలో పర్యటించి (పజలలో 

నూతనోత్తేజాన్ని కలిగించారు. జాతీయ సైన్యానికి బలం సమకూర్చారు. 

బర్మాకు సైన్యాన్ని నడిపించడానికి పధకం వేశారు. 1943వ సంవత్సరం 

అక్టోబర్ ఇరవైఒకటో తేదీ ఆజాద్ హింద్ _పభుత్వాన్ని స్వతం|త భారత 

: ఎపభుత్యాన్ని ఆయన (ప్రారంభించారు. దానికి అధ్యక్రులుగా నేతాజీ సుభాన్ 

౯ 

ey 

రో 
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చం(దబోన్, జాతీయ సైన్యాధ్యక్ష బాధ్యతలను స్వీకరించారు. “కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

యాక్షన్' రాజీనామా తర్వాత జాతీయ సైన్యం నుంచి వైదొలగిన చాలామంది 

మళీ వచ్చి చేరారు. 1944వ సం!! పారంభంలో, ఆజాద్ హింద్ పభుత్య 

రాజధాని, సింగపూర్ నుంచి రంగూన్కు బదిలీ అయింది. ఈ లోగా సైనికులు 

బర్మాకు బయలుదేరారు. 

“ఇండిపెండెన్స్ లీగో తో నాకున్న సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ, నాతో 

పనిచేసిన చాలామంది మతులు నన్ను చూడడానికి తరుచూ, వచ్చేవాళ్లు, 

వారితో మాట్లాడేప్పు డు నా అభ్మిపాయాలను మనసు విప్పి వారితో చెప్పకుండ 

వుంటే బావుండునని నేను తర్వాత (గహించాను. జపాన్వారి సహాయంతో 

ఇండియా స్వాతం్యత్యం సాధించినట్లయితే, అది సంపూర్ణమైన స్వాతంత్యంగా 

వుండదని నేను దృఢంగా నమ్మాను. ఆ మితులతో మాటల మధ్య ఆ 

అభి పాయాన్ని వెలిబుచ్చకుండా వుండలేకపోయాను. ఆ మాటల ద్వారా నన్ను 

బంధించే సంకెళ్లను నేనే తయారు చేసుకున్నానని అప్పుడు నాకు 

తెలియలేదు. ఎలాంటి ముందు జ్యాగత్తతో మసలుకున్నప్పటికీ, కొన్ని 

సందర్భాలలో మన వివేకం నెమ్మదిగా ఆలోచించి మాట్లాడే తీరు మనల్ని 

వదలి వేస్తుంది. అటువంటి సందర్భం నాకు ఎర్పడింది. నాతో సంభాషించి 

తెలుసుకున్న వషయాలన్నిటినీ, ఆ మతులు జపాన్వారికి తెలియజేశారు. 

నేను చెప్పని వాటిని కూడా చెప్పినట్లు తెలిసింది! 

కొందరు మతులు నా వరిస్థితిని (గపాంచి నా అభి(పాయాన్న్ని 

మార్చుకోమని సలహాయిచ్చారు. నా అభ్మిపాయం సరైనది అన్న భావం నాలో 

వుందె, అయితే అది నా భ(దతకు దోహదకారి కాదని వారు నచ్చచెప్పారు. 

కనీసం పెరుకైనా "ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ తో సంబంధం పెంచుకోవడం 

శేయస్కరమైనదని నన్ను అందుకు అంగీకరించమనీ చెప్పారు. నేను 

అంగీకరించలేదు. అలా చెయ్యడం నా అంతరాత్మకి చేసే _దోహంగా నేను 

భావించాను. జపాన్ వారు భారత భూమి మీద అడుగు పెడితే, జరుగగల 

దారుణాలను నేను ఊహలో, నా మనోనేతాల ముందు చూశాను. మాట, చేత, 

నడత, రూపేణా నేను ఏ విధంగా అం-ఏకు సహాయం చేసినప్పటికీ, అది 

క్షమార్ధం కానీ అపరాధంగానే నాకు అన పించింది. నా అభిపాయం అంత 

దృఢంగా వున్నప్పు డు దానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించడానికి వీలుకాలేదు. ఇదే 

స్థితిలో నేను వున్నట్లయితే నాకు రాగల అపాయం గురించి నాకు 

తెలియకపోలేరు. అయినప్పటికీ నా విశ్వాసానికి (దోహం చేయకుండా 

నడుచుకోవడం ఆ క్లిష్ట సమయంలోనూ నాకు మనశ్శాంతిని కలుగజేసింది. 

సరైన మార్గంలో నా తెలివి తేటలు ఉపయోగించే దారి కనబడకుండా, నేను 
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అయోమయస్థితికి లోనయ్యాను. చివరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవరకూ, 
మనసు అటూ ఇటూ చలిస్తూ అవస్థ పడవలసివచ్చింది. ఈ స్థితిలో నేనెలా 

దృఢంగా ఎదిరించి, నిలబడ్డాను? 

జీవితంలో మనకు వుండే లక్ష్యం గురించి దృఢమైన అభ్మిపాయం మనం 

ఎదుర్కొనే సమస్యలను (ప్రశాంతంగా ఎదుర్కొనే తెగువనూ, ధైర్యాన్ని 

సమకూరుస్తుంది. మన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం వట్టి విశ్వాసంగా వుంటే మాతం 

చాలదు. అది మన జీవితంలో ఆచరిస్తూ [కమకమంగా జీవించి 
అనుభవించాలి. ఆ విధంగా అనుభవించేప్పు డు, తడబాటులేకుండా, 

తత్తరపాటు లేకుండా జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను, ఇబ్బందులను, 

ఎదుర్కోవడం సాధ్యమవుతుంది. ఇతరుల బాధలను నన మ 

అనుభవించవలని వుంటుంది. అయితే మన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం నుంచి వచ్చే 

శక్తి అటువంటి చింతలను, బాధలను (పశాంతంగా అంగీకరించడానికి 

దోహదం చేస్తుంది. 

దైవ నమ్మకం మనం నిరాధారంగా వున్నట్లు (గహించినప్పు డు మనలో 
ఆత్మ స్టైర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది. నిరాశలో వున్నప్పుడు ఉత్సాహంగా మనకు 

వర్మపసాదాన్నిస్తుంది. చాలామంది మన స్థితిని, పొరబాటుగా భావించే 

సందర్భాలు కద్దు. కొందరు దానిని తీవంగా విమర్శిస్తారు కూడా. మన 

మనోసైెర్మల్యాన్ని సంశయించడానికి కూడ వెనుకాడరు. ఈ అన్ని 

పరిస్థితులలోనూ, మనకు చెట్టు నీడలా, ఆధారంగా, ఆదరంగా ఆ 'విశ్వాసం' 

తోడుగా వుంటుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో పలు _పముఖుల జీవిత 

చరితలు నా కెంతో విశ్వాసాన్ని, ఓదార్పును కలిగించాయి. వారి మాటలు, 

చర్యలు, అభిరుచులు, అనుభవాలు, తలచుకున్న కొద్ది, తెలుసుకున్న కొద్ది 

యింకా యింకా విస్తృతమైన అర్జాలను చెబుతూ ఉత్సాహం యిచ్చాయి. ఒక 

కాలంలో పొదుపు చేసిన (దవ్యం, కరువు సమయాలలో (బహ్మాండంగా 

_ ఉపయోగపడేట్టు, కొందరి అనుభవాలను చదివి తెలుసుకున్న అనుభవం, 

అదే స్థితిలో మనం వున్నప్పుడు మనకు తెగువను, ఓదార్పును కలిగించి 

తోడుగా నిలబడతాయి. 

నన్ను జపాను వారు ఖిదు చెయ్యనున్నారన్న వార్త, కొన్ని రోజులుగా నాకు 

తెలుసు, మిత్రులు అలాంటి పరిస్థితిని గహాంచి కొన్ని ముందు జాగత్తలు 

తీసుకోమని చెప్పారు. జపాన్ వారి ఖిదీగా వుండడానికి, _బిటిష్ వారి ఇిదీగా 

వుండడానికి చాలా తేడా వుంది. జగాను వారు ఖైదు చేసి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తులు 
తిరిగి రావడం చాల అపూర్వం. నా కుటుంబం గురించే నాకు చాలా విచారంగా 

వుండేది. నాకు వాళ్లు దూరమైతే ఆదరణ లేని వాళ్లవుతారు. ఆ రోజులలో 
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సింగపూర్లో నా కుటుంబం చాలా పెద్దది. జపాన్ వారి కంట పడకూడదని 

భావించి, కొన్ని ముఖ్యమైన కాగితాలను నేను మరికొందరికి అందజేశాను. 

1944వ నసం!! విపిల్ ఇరవైనాలుగో తేదీ, వేకువ జామున నాలుగు 
గంటలకు యింటి తలుపులు ఎవరో తడుతున్నట్లు చప్పుడు వినిపించింది. 

తలుపు తెరవగానే ఎనిమిది, పది మంది జపానీయులు లోపలికి వచ్చారు. 

వాళ్లు మిలిటరీ పోలీసు అధికారులు. నన్ను శక్రాదు చేసి తీసుకెళ్లడానికే 

మచ్చారని_గహించాను. 

ఇంట్లో నిద పోతున్నవారిని తట్టి లేపాను. పిల్లలు, పనిచేసే వాళ్లు 

అందరూ కలిని ఇరవై మంది వున్నారు. వారి నందరినీ ఒక గదెలోకి నెట్టి 

బయట తుపాకితో ఒకడు నిలబడ్డాడు. మరో గదిలో నేనున్నాను. ఇంటికి 

రెండు వైపులా సైనికులున్నారు. ఇంటినంతా జా(గత్తగా నాలుగు గంటలసపు 

సోదా చేసి చూశారు. పుస్తకాలు, పటాలు ఇంకా కొన్ని పరికరాలు అన్నిటినీ, 

ఒక కారులో నింపారు. మరో కారులో ఇద్దరు సైనికులు కాపలాతో నన్ను 

నార్చోమన్నారు. తొమ్మిది గంటల (ప్రాంతంలో యింటినుంచి బండ్లు 

జరికులుదే రాయి: 

జపాన్ వారు క్రాదుచేని తీసుకెళిన వారి అనుభవాలను, పరిస్థితులను, 

చూసి, ఎని తెలుసుకున్న నాకు నా భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన, దెగులు 

చీకటిలా అలుముకుంది. 

ఇదు చేస్తే చాలు.... ఆ తర్వాత జపాన్వారు ఎవరినీ మాట్లాడనివ్వరు. నా 

కుటుంబం సభ్యులనుంచి ఎదలు పాందడానికి వీలుకాలేదు. జపాన్వారి 

కారులో సైనికుల కాపలాతో, పోయేచోటు తెలియకుండా నేను 

వెళుతున్నప్పు డు, అస్పష్టమైన రకరకాల భావాలు ఆందోళనలు, నాలో 

చెలరేగాయి. ఆ రోజు, నా కుమార్తె తంగమ్ అనారోగ్యంతో ఆస్పృతిలో 

పడుకుని వుంది. కుటుంబం. :గుఠింది: రెగులును నెను. మరచిపోవడాన్కి 

(పయత్నించినప్పటికీ, అదే నాకు భరించలేని వేదనగా పరిణమించిందిె. 

నన్ను ఒక చీకటి గది గుమ్మంలోనికి నడిపించారు. లోపలికి పోయే 

ముందు, నేను ధరించిన చొక్కా, లాగు తప్ప దుస్తులన్నిటినీ, జపాన్ వారు 

లాక్కున్నారు. నా కళ్ల జోడు కూడా తీసేసుకున్నారు. అది లేకుండా నేను 

దేనినీ సరిగ్గా చూడలేనని (బతిమాలిగా (పయోజనం కనిపించలేదు. 

పన్నెండడుగులు పొడవు అదే కొలత వెడల్పూ వున్న ఆ గదిలో గాలీ 

వెలుతురూ రావడానికి గోడలో ఆరేడు ద్వారాలే కనిపించాయి. గదిలో 

వున్నవారికి రాతి పగలు ఒక్కరు. గదిలో ఒక మూల కొయ్యవలక వెలుపలికి 

వెళ్తే కొళాయి కనిపించాయి. నాతోపాటు లోపల ఎనిమిది మంది వున్నారు. 



250 గడచిన కాలం 

కూర్చోడానికి వీలుగా నేలమీద దూరందూరంగా కొయ్యపలకలు వున్నాయి. 

వారి వారి స్థలాల్లో కూర్చోవాలి తప్ప అటూఇటూ నడవడానికి 

అనుమతిలేదు. ఖైదీలు ఒకరితో ఒకరు మాట్తాడుకోకూడదు. పగలంతా 

చదరంగం బోర్లు మిద నిలబెట్టబడిన పావుల్లా గడపవలసిందే. రెండు మూడు 

గంటలకు ఒకసారి రక్షకభటులు మమ్మల్ని అటూఇటూ నడవడానికి 
అనుమతించేవారు. అది అందరికీ ఎంతో ఓదార్పుగా వుండేది. ఒకే గదిలో, 

పురుషులను, స్త్రీలను, కలిపి ఇైదీచేశారు. _పశ్నలడిగి వేధించడానికో, మరే 

విధంగా గానీ వెలుపలికి తీసుకెళ్లే సమయంలలో తప్ప, లోపలే వుండి తీరాలి. 
కూలివాళ్లు, లక్షాధికారులు, మేధావులు, రోగులూ అందరూ ఒకే స్థితిలో గదిలో 

బంధించబద్దారు. 

వంటగదిలో నిప్పు మండుతున్నప్పు డు చెలరేగే పాగలు, సెగలూ ఆ 
చెరసాలలో మేము అనుభవించాము. లోవలకు అడుగు పెట్టగానే ఊపిరి 

కూడా తిరగలేదు. ఆహారం గురించి చెప్పనవసరం లేదు. ఉదయం ఏడు 
గంటలకు ఒక చిన్న పాలో గంజి, ఎండుచేప ముక్క యిచ్చే వాళ్లు, కొన్ని 
సమయాలలో చేపకు బదులుగా ఏదైన ఉడికిన కాయనుగాని, శ-పనుగాని 
యిచ్చేవారు. మల్లి సాయంకాలం ఐదుగంటలకు అటువంటి ఆవ =. అదే 

పాతలో తాగడానికి కొద్దిగా చల్లారిన నీళ్లు యిచ్చేవారు. రెండు మూడు 
రోజులకోసారి, గంజికి బదులుగా ఒకప్పు డు కొద్దిగా అన్నం కూడా లభించేది. 

నాలుగు నెలల పాటు నేను లాకప్పు లో వుండవలసివచ్చింది. ఏ క్షణం 
జపాన్ వారు ఏం చేస్తారో అని భయపడి వణికే కాలం అది. వీరత్వం, వికాసం, 
మందగించింది. ఆత్మవిశ్వాసం నశించింది. ఆత్మరక్షణ గురించి ఎల్లప్పు డూ 

ఆలోచించే మృగజీవితం అది. అక్కడ చూసిన భయంకర దృశ్యాలు, చెవుల్లో 
పడ్డ దీనస్వరాలు, అనుభవించిన బాధలు, ఎప్పటికీ నేను మరచి పోకుండా 
మనసులో నిలిచిపోయాయి. మనిషి కూరన్వభావం, ఎంత దూరం పోతుందో 
అప్పు డేనేను[గహించాను. 

నన్ను (పతిరోజూ _పశ్నలతో_. వేధించడానికి అక్కడినుంచి మరో చోటికి 
తీసుకు వెళ్లేవారు. భరించలేని అనుభవాలకు అక్కడ గురయ్యాను. ఒక 
సామాన్య వ్యక్తి, వారిలోని దుడుకుతనం, అహంభావాలు ముందు భయపడి 
నిలబడినప్పుడు వంచన మోసం (పతిబింబించే ఒక గుంటనక్క ముందు 
నిలబడ్డ మేకవిల్లలా వుండేవాడు. జపాన్ వారి చితవధను భరించలేక 
పక్కగదిలోని వారు చేసే దీన స్వరాలు, నా చెవిని పడి నాలోని నవనాడులూ 
గడగడ లాడేవ. మనసూ, తనువు, ఒకటిగా కృంగి, కృషించేలా, (పతిరోజు 
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ఐదారు గంటలసేపు పలు వఐధాలుగా వలు కోణాల్లో (పశ్నల బాణాలతో 

హృదయాన్ని జలైడలా పాడిచి నాశనం చేసేవారు. 

ఒక రోజు సైన్యాధికారి ఒకరు అడిగిన _పశ్నకు నేను చెప్పిన జవాబు 

తృప్తికరంగా లేదు. నా జవాబు అబద్ధమని భావించి నన్ను అతను పై 
అధికారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లమన్నాడు. కొంతసేపటి కల్లా నన్ను అతి 

భయంకరమైన వాడి ముందుకు తీసుకువెళారు. వాడి కంఠం ఆకారం, 

చేతులాడించడం, కృశించి నించి పోతున్న నా హృదయంలో చెప్పలేని 

భయాన్ని కలిగించాయి. వాడు జపాన్ భాషలో కరినత్వాన్నంతా కక్కుతూ 

అదిలించి (పక్నించాడు. దానికి ఏమాతం తగ్గని కారిన్యంతో ఆ (పశ్నలు 

ఆంగ్లంలోకి అనువదించాడు ఒక కొరియావాడు. వాడు పిడుగులు గురిసినట్టు 

గర్జించాడు, “జరిగేది మహాయుద్ధం. మేము (వతిరోజూ వేలకొలది 

మనుషులను హతమారుస్తాం. దాంతో పాటు అదనంగా ఒక తలను తుంచి 

పారేయడం పెద్ద పనేం కాదు. రేవు పదిగంటలకు నీ కథ ముగుస్తుంది. నిన్ను 
ఉరికంబం ఎక్కిస్తాము. కాల్చి చంపుతాం, లేదంటే గొంతుకోసి పారేస్తాం, రేపు 

పదిగంటలు. తీసుకెళ్లండి వీణ్ణి 

వాడి మాటలు నన్ను ఎలా చంపవచ్చు అన్నది నిర్ణయించకుండా 

వుండడమే నేనింకా పాణాలతో వుండడానికి కారణం అనిపించింది. ఎలాగైనా 

మర్నాడు ఉదయం నా పాణం అపహరింపబడుతుంది. పిడుగులాంటి ఆ 

మాటలు, నా చెవుల్లో _పతిధ్వనిస్తూనే వున్నాయి. ఒక సిగరెట్ టిన్లో గంజి 

వచ్చినప్పుడే ఐదుగంటలయిందనే జ్ఞాపకం వచ్చింది. తిండి 

తీసుకోవాలనిపించలేదు. ఇంటిని గురించి దిగులు... పిల్లల జ్ఞాపకాలు.... 

మరచిపోవాలన్నా నన్ను వదలడం లేదు. కళ్లను బలవంతంగా మూసుకుంటే 

రేపు జరుగనున్న దృశ్యాలు చ్నితాలుగా మెదిలేవ. ఉరికంబం మీద చేతులు 

కాళ్లు కట్టేసినట్లుగా నేను నిలబడ్డాను. గొంతుకు ఉరిబిగించడానికి 

రక్రకభటుడు వస్తాడు. ఒక గొయ్యికి ముందు వెనకకు కట్టబడిన చేతులతో 

తలవంచుకొని నేను మోకాళ్ల మీద కూర్చుని వున్నాను. తలను నరకడానికి 

జపాన్వాడు కత్తిని పైకెత్తాడు. కళ్లను, చేతులనూ, కట్టి నన్ను గోడవారగా 

నిలబెట్టి వున్నారు. నన్ను కాల్చడానికి సైనికులు తుపాకులు పైకెత్తి 

గురిచూస్తున్నారు. ఉద్వేగాన్ని అణచుకోలేక, నేను వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాను. 

“పడుకునే సమయం' అని కాపలావాడు చెబుతున్న కంఠస్వరం వినబడింది. 

నేను పడుకున్నాను. నిద ఎలా వస్తుంది? ఎలా వడుకున్నప్పటికీ, 

ఉరికంబం, కత్తి, తుపాకీ నా కళ్లముందు కొస్తున్నాయి. భయంకరమైన నిశ్శబ్దం 

అలముకుంది. గంటకొక్టు చప్పుడు మతమే వినిపించసాగింది. మూడు 
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గంటలు కొట్టాయి. నేను లేచి కూర్చుని మనసును బలవంతంగా అదుపులో 

పెట్టుకుని, ఈ లౌకిక ఆలోచనలకు అతీతంగా ప్రార్థన చేయడానికి 

పూనుకున్నాను. అది కూడా సాధ్యం కాలేదు. పొద్దు పొడిచేసరికి కాస్త ధైర్యం 

వచ్చినట్లయింది. అయినప్పటికి ఉదయం ఎడు గంటలకు వచ్చిన గంజి 

తాగడానికి మనసాప్పలేదు. ఎనిమిది గంటలకు తలుపులు తెరిచారు. నా 

చరమ యా(తకు నేను బయలు దేరాను. 

నన్ను ఎప్పు డూ మామూలుగా పశ్నలు అడిగి వేధించే వ్యక్తి సమక్షానికి 

తీసుకుపోయారు. మొదటిరోజు చెప్పిన విషయాలను గురించి ఆలోచించావా? 

అని అడిగాడు, నిజానికి నేను వాటి గురించి ఆలోచించక పోయినప్పటికీ 

"అవును అని జవాబు యిచ్చాను. దాన్ని నిన్ననే ఆలోచించి సరైన 

సమాధానం యిచ్చివుండవచ్చనీ, యింకా రెండు గంటలసేపు నేను ఆవిధంగా 

సమాధానం చెప్పకుండా గడిపినట్లయితే నా తల దొర్లుతుంది అని మల్లి నొక్కి 
చెప్పాడు. అయితే ఆ ఇరవైనాలుగు గంటలూ నేను అనుభవించిన 
భయంకరమై న వేదనను ఎలా వివరించను? 

“మీరు ఎందుకు రేడియో వింటారు? జపాన్వాళ్లు ఓడిపోవడం వినడానికా?” 

అన్నదే వాళ్లు మొదటి రోజు నన్ను అడిగిన పశ్న. 

“లేదు యుద్ధం ఎలా జరుగుతున్నాదో తెలుసుకునే ఉత్సాహంతో విన్నాను” 

అన్నాను. “నిజం చెప్పకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?” 

ఇది వినగానే నా తల తిరగడం [పారంభమయింది. మౌనం వహించాను. 

అతని కోపం ఎక్కువయింది, “నువ్వు సరైన జవాబు చెప్పలేదంటే ఏం 

జరుగుతుందో చెబుతాను’. 

ఆ తర్వాతే పై అధికారి వద్దకు నన్ను తీసుకుపోయి నిలబెట్టారు. మొదటి 

రోజు అడిగిన పశ్న నన్ను అడిగాడు. నేను దానికి ఈ విధంగా సమాధానం 

చేప్పాను. 

"నా దేశం (బిటిష్ వారిని తరమగొట్టడానికి పెద్ద పోరాటం జరుపుతున్నది. 

వాళ్తు ఆ పోరాటంలో ఎంతవరకు విజయం సాధించారు? అన్న విషయం 

తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం నాకు సహజంగానే వుండదా? అందుకే రేడియో 

విన్నాను. అన్నాను. 

'ఆ విధంగా చెప్పు. (బిటిష్ వాళ్లు ఇండియా నుంచి వెళ్లిపోవాలికదా? ఈ 

సమాధానం నిన్న చప్పి వుండవచ్చు కదా? సరి ఈ గండం నుంచి 

తప్పించుకున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు యిది చెప్పి వుండకపోతే, మరో 
రెండుగంటలో నీ తల కింద దొర్లి వుండేది, బతికిపోయావు !* అన్నాడు. మళ్లీ 

తాత్కాలికంగా నైనా నేను మరణం నుంచి తప్పించుకున్నాను. 
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నాలుగు నెలలు గడిచిన తరువాత, నన్ను అక్కడి నుంచి సైనిక జైలుకు 

మార్చారు. అక్కడ ఒక గదిలో యిద్దరు చొప్పు న బంధించబడ్డారు. ఉదయం 

తొమ్మిది గంటలకు స్నానం చేయడానికి బయటికి తీనుకువచ్చేవాళ్లు. 

శరీరంపై దుస్తులే లేకుండా, ఖైదీలను తీసుకుపోయే దృశ్యం జపాన్ జైళ్లలో 

మాతమె చూడడానికి సాధ్యమవుతుంది. ఇదీలందరూ ఒకే విధంగా 

వున్నపుడు ఒకరిని గురించి మరొకరు నీచంగా చూడడం, ఎలా 

వీలవుతుంది? రోగ్యగన్తుని, బాగున్నవాణ్ణి, ఒకే గదిలో వేసి తాళం చేసేవాళ్లు. 

రోగికి మందు అన్న మాటే లేదు. నాకు తెలిసి పరిచయమైన చాలా మంది 

అధికారులు అక్కడ ఇడీలుగా వున్నారు. గజ్జి మొదలైన జబ్బులతో 

చాలామంది అక్కడే చచ్చిపోయారు. ఇద్దరు ముగ్గురికి ఆఖరి శుశూషలు 

చేసే సదవకాశం నాకు కలిగింది. హృదయాన్ని _దవింపజేసే దృశ్యాలు అవి. 

మలయాలో ఆ తరువాత కమీషన్ జనరల్గా పనిచేసిన నర్ జాన్ స్కాట్ ఆ 

రోజులలో ఆ జైలులో వుండేవారు. జపాన్ సైనికుల పాదరక్షలకు పాలిష్ చేసే 

పసి నాకూ, ఆయనకూ యిచ్చారు. దెబ్బలు తినకుండా పనిచేసే భాగ్యం ఏ 

కొందరికి మాత్రమే లభించింది. ఆ జైలు నుంచి నను] విచారణ చేయడానికి 

నానికి తీసుకుపోయారు. విచారణ అన్నది కేవలం ఎగతాళి 

వ్యపహారమే 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ యాక్షన్' నుంచి నేను జపాను వాళ్లతో శృతుభావం 

కలిగిపుండడం కారణంగా వైదొలగాను అన్నదే నా మీద మోపబడిన (ప్రధాన 
శరం. "ఆజాద్ హిందో పభుత్వంతో సహాకరించనిది మరొక నేరం, సైనిక 

న్యాయస్థానం నాకు ఆరెళ్లు కఠిన కారాగార శిక్ష వధించింది. 

తీర్పుకు తరవాత నన్ను మరొక చెరసాలకు తీసుకుపోయారు. యుద్ధం 

కు నేను ఆ చెరసాలలోనే గడిపాను. పడుకోవడానికి ఒక 

అ క కొయ్యదొరికాయి. భోజనం, పొద్దున మెతుకులు (ce 

లేక గంజు, రెండు: పిడ్కెళ కూడు, మధ్యాహ్నర సాయంకాలం యిచె ప ఎపారు. 

నాకు మామూలుగానే ఆకలి ఎక్కువ. రోజూ తప్పకుండా పడి, పదిహేను 

పుంది ఖైదీలు చచ్చిపోయేవారు. చాలామందిని ఉరితీశారు. తాళ్లుపెనడం, 

చప్పులు తుడిచి, మెరుగుపెట్టడం, సైనికుల దుస్తులు మడిచిడుట్టడం 

బముడలన పనులు, వాఠరుతపా టికపు డు అప్పగించారు. చెరసాలలో 669 

తిండి తిని బతకడం కషం. మామూలుగానే ఎక్కువగా ఆకలి వేసె నాకు 

ఎన్నో బాధలు నన్ను వేధించినప్పటికీ చెరసాలలో నన్ను అమితంగా వ 

ధథించింది ఈ భయంకరమైన ఆకలి జాధే. Tn 

ష్ 
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ఒక రోజు సాయంకాలం మమ్మల్ని గదెలో బంధించిన తరవాత “కొంచెం 

అన్నం వుంది కావాలా?” అని ఒక వార్థర్ నన్ను అడిగాడు. ఆ మాటలు నా 

చెవికి ఎంతో యింవుగా వినిపించాయి. “కావాలి అన్నాను. కాని గదిని తెరిచే 

తాళం వార్డర్ దగ్గర లేదు. గది వాకిట్లో వున్న ఒక సందుగుండా అన్నం 

వున్నచోటును చూడడం మా(తమే సాధ్యమయింది. నాకు ఒక మార్గం 

స్ఫురించింది. మూసిన తలుపుల కింద, ఆరంగుళం స్థలం ఖాళీగా వున్నది. 

నేను ధరించిన చొక్కా విప్పి ఆ సందుగుండా అవతలికి పంపాను. వార్డర్ 

అన్నం దాని మీద పరిచాడు. నేను లోవలినుంచే చొక్కాను ఒక అంచు 

పట్టుకొని జ్యాగత్తగా లోపలికి లాక్కున్నాను. ఆమెతుకుల్ని నేనెంత ఉద్వేగంతో 

తిన్నాను? వట్టి మెతుకులు.... తాగడానికి నీళ్లు కూడా లేవు, అయినప్పటికీ 

ఆ కూడు అప్పు డు ఎంత రుచిగా వున్నది? ఆకలి పోగొట్టుకోవడానికి క్. 

ఏమైనా చేస్తాడు! 

చెరసాలలో దొరికిన తిండి మాతం తిని వుంటే నేను (పాణాలతో 

బయటవడివుండనని చెప్పవచ్చు. మొదట నాకూ “బెరిబెరి రోగం 

పట్టుకున్నది. మా యింటినుంచి అనుమతి లభించినపుడల్లా ఆహార 

పదార్థాలు పంపుతూ వచ్చారు. ఆ చెరసాలలో ఉన్నత అధికారిగా వున్న ఒక 

దళపతి, ఈ ఎధంగా నాకు వసతులు కల్పించి యిచ్చారు. చిన్నవిన్న 

సహాయాలు కొన్ని సందర్భాలలో గొప్ప దయాగుణాలుగా మారిపోతాయి. 
మానవ స్వభావంలో రెండు వైపుల్నీ - మంచీ, చెడూ.... చెరసాలలో 

చూడవచ్చు. కొందరి స్వభావాలలో సహజంగా (కౌర్యమూ, మరికొందరి 

స్వభావాలలో సహజ త్యాగనిరతీ, దయాగుణమూ నన్ను ఆశ్చర్యపరిచేవి. 
ఒక మనిషి అసలైన స్వభావస్వరూపాన్ని యిటువంటి సందర్భాలలోనే 

చూడడం సాధ్యమవుతుంది. 



జైలునుంచి విడుదల 

నా కుమార్తె తంగమ్ ఆరోగ్యం బాగాలేక ఆస్ప్మతిలో వున్నదని చెప్పానుకదా? 

ఆమె వ్యాధి త్మీవతను తెలునుకుని నేను చాలా వేదన చెందాను. ఆ రోజుల్లో 

ఒకనాడు ఉదయం జైలు సూపర్నెంటు గదికి నన్ను పిలుస్తున్నట్టు వార్డర్ 
వచ్చి చెప్పాడు. అక్కడికి మా అబ్బాయి ఉణ్చీ నన్ను చూడడానికి వచ్చాడు. 

తంగమ్ కాలధర్మంచెందింది. ఆమె పెళ్లి చేశాను. ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి 

అయిన తంగం ఈ లోకం నుంచి వెళిపోయింది. పతిరోజూ చాలామంది 

మరణిస్తున్నారు, కొన్ని కుటుంబాలు అసలు లేకుండా పోయాయి. 

వాతావరణమంతా చావు నీలినీడలో దాగివున్నప్పటికీ, అటువంటి మామూలు 

విషయాలు నాకు మనశ్శాంతినివ్వలేదు. నా కూతురి రూపాన్ని మనోన్నెతాలలో 

చూస్తూ కన్నీళ్లతో జైలులో ఏకాకిగా రోజులు గడుపుతూ వచ్చాను. 

యుద్ధం స్థితిగతులు అప్పు డప్పు డూ కొందరు బెలు అధికారుల ద్వారా 

తెలుసుకున్నాను. ఆగస్టు పదిహేనోతేది, జపాన్ వారు లొంగిపోయారన్న వార్త 

మేము నమ్మలేకపోయాము. జైలులో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఆ వార్త 

నిజమేనని ఖాయం చేశాయి. 

జపాన్వాళ్లు ఓడిపోయిన విషయం విని సంతోషించిన హృదయాలలో, మళ్లి 

భయాందోళనలు వీచాయి. చెరసాలలో ఒక భయంకరమైన నమస్య తలెత్తి 

మెల్లిగా వ్యాపించింది. |బిటిష్ వాళ్లు పచ్చేలోగా జపాన్వాళ్లు జెలు ఖైదీలను 

చంపివేస్తారన్నదే ఆ వార్త. ఇది ఎక్కడ (ప్రారంభమై ఎలా వ్యాపించిందో 

తెలియదు. అయినప్పటికీ అదె అతి వేగంగా వైలంతా వ్యాపించింది. ఆ వార్త 

నిరాధారమై నదికాధని మరో సంఘటన ద్వారా తెలిసింది. ఆగస్టు పద్దెనిమిదో 

తేదీనో పందొమ్మిదో తేదీనో ఉదయం, చెరసాల మురికి కాలువలో రక్తం 

కలిసిరావడం కొందరు చూశారు. అది తలలు నరకగా పెల్లుబికి పారిన రక్తమే 

అని తెలుసుకొని భయకంపితులమయ్యాము. దీనికన్న మించి మమ్మల్ని 

భయపెట్టడానికి మరే సంఘటన జరగాలి? మరణం వాకిట నిలబడ్డ 

జంతువుల్లా మేము విషాదానికి గురయ్యాము. ఆ సమయాన్ని యిప్పుడు 

తలుచుకున్నా నాకు లోలోపల భయంవెస్తుంది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 

భారతీయుడైన ఒక జైలు అధికారి, మా దగ్గరికి వచ్చి అసలు విషయం 
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వివరించిన తర్వాతే నిజం తెలిసింది. ఖైదీల భోజనం కోసం చంవిన పందుల 

శరీరం నుంచి కారిన రక్తమే అలా మురికి కాల్వలో కలిసిందట! ఈ విషయం 

ఎంతో ఓదార్పును సంతోషాన్ని కలిగించింది! 

1945వ సం! ఆగస్టు ఇరవయ్యో తేదీ మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత నేను 

గదిలో వున్నాను. ఒక వార్డర్ వచ్చి నన్ను సూపర్నెంటు పిలుస్తున్నట్టు 

చెప్పాడు. నేను వారితో పాటు వెళ్లాను. జైలు దుస్తులను ఏప్పమన్నారు. నా 

పాత చిరిగిన చొక్కాను నా చేతికిచ్చారు. నన్ను జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. 

ఇంటినుంచి వచ్చిన కొత్తే దుస్తులను ధరించి కారులో సాయంకాలం మూడు' 

గంటల (పాంతాలలో నేను యింటికి బయలుదేరాను. నేను మెట్లు 

ఎక్కలేకపోయాను. తిరిగి చూడడానికి వీలుకాలేదు. ఇంట్లో అందరూ నా 

రాకకోనరం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అక్కడ తంగాన్ని మ్మాతం నేను 

చూడలేదు. ఆమె వుండివుంటే నన్నెంత సంతోషంగా ఆవ్యానించి వుండేది. 

విడుదల అయిన సంతోషాన్ని ఆ గొప్పలోటువల్ల ఏర్పడిన విషాదం, 

అంతంచేసింది. విధి ఆజ్ఞను ఎవరు నిరోధించగలరు. అనుభవంచి తీరాలి. 

ఒక వారం నేను ఇంట్లో విశాంతి తీసుకున్నాను. జపాన్వారి అధికార 

పభుత్వం అంతంకావడం వల్ల ఏర్పడిన నంతోషం అందరి ముఖాలలోను 

ద్యోతకమయింది. మూడు సంవత్సరాలకు ముందు బిటిష్ వాళ్లు వెళ్లిపోవడం, 
జపాన్వాళ్లు అధికారాన్ని చేపట్టడం చూశాను. జపాన్ వారు వెళ్లిపోయి మల్లీ 

(బిటిష్ వాళ్లు పరిపాలనను చేపట్టడం, యివ్వు డు చూడగలిగాను. (పభుత్వ 

పాలన ముగిసి మరో వభుత్వపాలన ప్రారంభమయ్యే సంధి కాలం చాలా 

అపాయాలను కలిగిన్తుంది. అధికారులకు భయపడదడవలసింది లేదు. 

చట్టంలేదు, దేన్నయినా చెయ్యవచ్చు. అయితే బిటిష్ వాళ్లు రెండోసారి 

_(వభుత్వ పాలనకు వచ్చినప్పు డు అంతకు ముందు అధికార మార్పిడి జరిగి 

నప్పు డు ఏర్పడినంత దారుణంగా లేదు. 

యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కొంతకాలంపాటు సింగపూర్లో సైనిక పాలనే 
కొనసాగింది. యుద్ధ సమయంలో జపాన్వారికి సాయంచేసినందుకు 

చాలామందికి సైనిక కోర్టు విచారణ జరిపింది. వాళ్లలో భారతీయులూ 

వున్నారు. అటువంటి కేసుల్లో భారతీయులైన (_పతివాదుల పక్షంలో 

వాదించడానికి ఒక న్యాయవాదుల బృందం భారతదేశం నుంచి సింగపూర్ 

వచ్చిందె. మృదాను నుంచి అడ్వకేట్ 5. భాష్యం, బొంబాయి నుంచి బారిష్టర్ 

సరిమన్, అలహాబాదు నుంచి బారిష్టర్ స(షపూ అక్కడికి వచ్చారు. అదే 

విధంగా భారత సేవాసంఘం (పతినిధులన పండిత హృదయనాధ్ కుసూ 

కోదండరావు భారతీయుల స్థితి గతులను (పత్యక్షంగా తెలుసుకోడానికి 
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సింగపూర్ వచ్చారు. వీళ్లందరూ కూడ మా యింటికి చాలాసార్లు వచ్చి, 

యుద్ధకాలంలో జరిగిన సంగతులను నానుంచి సేకరించినారు. ష్మ్యతికా 

(పతినిధులు చాలామంది ఇండియా నుంచి సింగపూర్ వచ్చారు. మా యింట్లో 

దాదాపు మూడు నెలలపాటు, రకరకాల అతిధులు రెండు పూటా భోజనానికి 

సిద్ధమయ్యేవారు. వాళ్లు నా నుంచి యుద్ధసమయంలో మలయా దేశం స్థితి 

గతులను తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహం చూసినట్లే, నాకు కూడా మాతృదేశం 

గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం ఏర్పడింది. 

యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మొదట సింగపూర్ చేరుకున్న చాలామంది 

సెనికాధికారులలో కర్నల్ ఉణ్బినాయర్ ఒకరు. యుద్దానికి ముందు 

(బాద్కాస్టింగ్ శాఖలో ఒక అధికారిగా ఆయన సింగపూర్లో వుండేవారు. 

ఆయన అనేక సార్లు మా యింటికి వచ్చారు. భోజనంలో 'సాంబాల్ వుంకు 

ఆయన తప్పకుండా వచ్చేవారు. ఉణ్ణినాయర్ కు సాంబార్ అంటే ఎంత 

యిష్టమో అదేవిధంగా మితుల పట్ల చాలా (పేమతో వ్యవహరించేవారు. 

స్నెహితులకు సహాయపడడానికి ఏ మాతం వెనుకాడేవారు కాదు. ఐదేళ్లు 

గడిచిన తర్వాత కొరియాలో ఆయన వీరమరణం పొందిన వార్తవిని, మా 

కుటుంబంలో ఒకరిని పోగొట్టు కున్నట్లు బాధపడ్డాము. 

ఒక నెల తర్వాత నేను మళ్లీ పాక్టీసు ప్రారంభించాను. మంచి ఆదాయం 

వచ్చింది. ఆ పరిణామ దశలో, యుద్దానికి తర్వాత సైనిక న్యాయస్థానాల 

అవసరమయ్యాయి. జపాన్ వారికి సహాయం చేశారన్న నెపంతో కొందరు 

మ్మితులమీద ఆ కోర్టులు నేరారోపణ చేశాయి. జపాన్వారికి _పారంభదశలో 

,సాయపడినందుకు నన్నుకూడా ఖఇైదుచేసే ఉద్దేశ్యం వారికి వున్నది. తర్వాత 
వద్దనుకున్నారు. అయినప్పటికీ నా సన్నిహిత మితులు కొందరిని _బిటిష్ 

వారు ఖైదు చేయడం నాకు చాలా బాధ కలిగించింది. వారిని ఏ చిన్న 

సహాయం అందెంచడమై నా మవోద్భాగ్యంగా భావించాను. 

కొందరు _పతివాదుల కోసరం, నేను సైనిక న్యాయస్థానాలలో వాదించడానికి 

సిద్దపడ్డాను. చాలాముఖ్యమై న ఎన్నోకేసులు ఆ రోజుల్లో జరిగాయి. వాటిలో 

ఒక దానిని యిక్కడ వివరిస్తాను. 

అది బోర్నియోలో జరిగింది. సోహన్సింగ్ అనే ఒక శిక్కు, బోర్నియో 

రాజధాని “సాండేక్కన్' లో పోలీసు అధికారిగా వుండేవారు. జపాన్వారు 

బోర్నియోను చేపట్టిన తర్వాత సోహన్సింగ్ పోలీసు శాఖలో ఓ ఉన్నత పదవిని 

యిచ్చారు. ఆ రోజుల్లో బోర్నియోలో చైనా వాళ్లు ఎక్కువ. వాళ్లలో కొందరు 

అడవుల్లో దాక్కునివుండి, జపాన్ వాళ్లతో గెరిల్లా యుద్ధం చేసేవాళ్లు. అందుకు 

అడవి |పదేశాలు చాలా అనుకూలంగా కనిపించాయి. అలా దాగి పోరాటం 
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సాగిస్తున్న దైనా వాళ్లను పట్టుకుని చంపమని జపాన్వాళ్లు సోహన్సింగ్కు 

ఆజ్ఞాపించారు. సోహన్నింగ్ ఒక పోలీసు బృందంతో అడవిలో దాక్కున్న 

ఏడుగురు చైసీయులను పట్టుకుని అందర్నీ కాల్చి చంపాడు. జపాన్వారికి 

సోహాన్సింగ్ మీద మంచి గౌరవం ఏర్పడింది. అందువల్ల అతనికి యింకా 

ఉన్నత పదవిని యిచ్చారు. అయితే ఆ పదవిని సోహన్సింగ్ ఎంతోకాలం 

అనుభవించలేదు. అంతలో యుద్దం ముగిసింది. _బిటిష్వాళ్లు మళీ వచ్చారు. 

జపాన్ వారికి సాయపడ్డట్టు నేరారోపణచేసేరు. అంతేకాదు, అతని మీద 

హత్యారోపణ కూడా చేశారు. (బిటిష్ సైనిక న్యాయస్థానం విచారణ జరిపి 

పోహాన్సింగ్కు మరణ దండన ఎధించింది. 

ఆ రోజుల్లో మలయా మొదలైన దేశాలలో వున్న సైనిక పభుత్వ 

నాయకుడు మౌంట్బాటన్ సింగపూర్నే రాజధానిగా భావించాడు. జపాన్వారి 

ఆజ్ఞ మేరకే సింగ్ చైనావారిని చంపాడనీ, చట్టపకారం అతను దోషికాదని, 

విచారణ జరిగినప్పు డు చట్టం తెలిసిన వారి సహాయం తనకు లభించలేదనీ, 

అందువల్ల సైనిక న్యాయస్థానం తిర్పుతోసేసి, మళ్లీ విచారణకు ఆజ్ఞాపించాలని 

కోరుతూ మౌంట్బాటన్కు ఒక వినతి షుతాన్ని పంపాడు. మౌంట్బాటన్ 

అందుకు అనుమతించాడు. సోహన్సింగ్ కేసు మళీ విచారణకు వచ్చింది. 

బోర్నియోకు సమీపంలో లాబువాన్ అన్న (ప్రదేశంలో కేసును రెండోసారి 

విచారించాలని నిర్ణయించారు. భారత(పభుత్వం కోరిన _పకారం, సోహన్సింగ్ 

కోసరం సైనిక న్యాయస్థానంలో కేసు నిర్వహించడానికి 1946వ సం! ఫిబవరి 

లో నేను విమానంలో లాబువాన్కు బయలుదేరాను. యుద్ధసమయంలో 

లాబువాన్ పెద్ద సైనిక కేంద్రంగా వుండేది. అక్కడ జపాన్ వారి సైన్యం వుండేది. 

అమెరికన్లు బాంబువేసి భవనాలను కూల్చారు. అన్ని భవనాలూ 

ణిధిలమైపోయాయి. సైనికులు గుడారాలలోనే నివసించారు. నేను 

బసచేయడానికి కూడా అలాంటి గుడారమే ఏర్పాటుచేశారు. 

నేను అక్కడికి వెల్లిన రోజే సోహన్సింగ్ను కలుసుకున్నాను. కీసుకు 

సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నాను. ఇద్దరు సలహాదారుల 

సవాయంతో ఒక (బిటిష్ న్యాయమూర్తి కేసు విచారణ జరిపారు. 

యుద్ధకాలంలో బోర్నియోలో జపాన్వారి పరిపాలన ఏర్పడడంవల్ల వారి 

ఆజ్ఞ[పకారం బెనావారిని చంపడం 'నేరంకాదు అన్నది నా వాదం. జరిగిన 

సంఘటనలను జరగలేదని నేను వాదెంచలేదు. చట్ట్టపకారం సోహన్సింగ్ 

నేరస్థుడు కారు అని వారించాను. సలహాదారులిద్దరూ భారతీయసైనిక 
అధికారులు. వాళ్లుకూడా (పతివాది నేరన్ధుడు కాదని భావించారు. 

న్యాయమూర్తి ఆ అభిపాయాన్ని అంగీకరించలేదు. అతను నేరస్తుడే అని 
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మరణదండన వఐధించారు. ఆ తీర్పు మీద అప్పీల్ చేసిన తర్వాత నేను 

సింగపూర్ తిరుగు (పయాణమయ్యాను. 

ఒక నెల తర్వాత “అప్పీల్ విచారణకు వచ్చింది. బోర్నియోలో జఫిల్డన్ 

అన్న స్థలంలో అది జరిగింది. (పధమ న్యాయమూర్తి, బోర్నియో గవర్నర్, 

మరొక న్యాయమూర్తి అప్పీల్ కోర్టు న్యాయమూర్తులు. 

నేను పభుత్వం తరఫు న్యాయవాది వాదించిన తర్వాత న్యాయమూర్తులు 

కేసు తీర్పును చర్చిండానికి లోపలికి వెళ్తారు. పావుగంట తర్వాత వాళ్లు మల్లీ 

వచ్చారు. అప్పీల్ను తోసివేసినట్టు తీర్పురాశారు. ఇది ముగిసిన తర్వాత 

నేను నా గదికి పోయి గౌను విప్పి దుస్తులు మార్చుకొంటున్నాను. అప్పు డు 

రిజిస్టార్ వచ్చి _పధమ న్యాయమూర్తి నన్ను చూడాలని చెప్పారని అన్నారు. 

నేను ఆయన గదికి వెళ్తాను. సోహన్సింగ్ కోసరం _బవ్మాండంగా 

వాదెంచినందుకు నన్ను మెచ్చుకున్నారు. అది నిషృయోజనమయిండే అని 

బాధపడవద్దు. సోహన్సింగ్కు మరణదండన తగ్గించండి చంపకండి అని 

సిఫార్సు చేశాము. సంతోషంగా సింగపూర్ వెల్లిరండి అని చెప్పారు. దానికి 

తగ్గట్టు ఏర్పాటు చేయడానికి వెనుకాడలేదు. సోహన్సింగ్కు మరణదండనకు 

మారుగా వదేళ్లు కఠిన కారాగారాశిక్ష విధించి ఆయన యితర న్యాయమూర్తులు 

సైనిక అధికారికి రాశారు. సోహాన్సింగ్ ఉరికంబం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. 

అది కొంత ఒజదార్వుగా. వుంది, 

యుద్ధ సమయంలో 'మాతృభూమి ని చూడడానికి వీలుకాలేదు. యుద్ధం 

ముగిసిన తర్వాత కొందరు మలయాళీ అధికారులు అక్కడికి వచ్చినప్పుడే 

చాలా రోజుల తర్వాత నేను 'మాతృభూమి' ని చూశాను. కొంతకాలం దూరమైన 

కన్న బిడ్డను చూసిన భావంతో సంతోషవడ్డాను. మలయా సంఘటనల 
గురించి “మాతృభూమి ఏమనుకుంటున్నదీ తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహం 

పుట్టుకొచ్చింది. ఇక్కడి అనుభవాల గురించి 'మాతృభూమి'కి రాసిపంవలేదా? 

అని ఆ సైనికాధికారులలో ఒకరు నన్ను అడిగారు. కొంతకాలం కానీయండి 

అన్నాను నేను. 

ఆయన చెప్పడానికి ముందే నా అనుభవాలను గురించి “మాతృభూమి'లో 

రాయడానికి నేను నిశ్చయించాను. అయితే అందుకు కావలసిన సమయం 

నాకు లభించలేదు. ఐ.ఎన్.ఏ. విచారణ మరోవైపు ప్రారంభమైన కాలం 

కార్మగెన్ సాధారణ ఎన్నికలకు, సిద్ధమవుతున్న సమయం అది. యుద్ధ 

సమయంలో మలయాలో జరిగిన సంఘటనలకు దానికీ సన్నిహిత 

సంబంధాలు వుండేవి. అలాంటప్పుడు నేను రాసే వివరాలు, వెలువడే 

సందర్భం ఎన్నికలకు ఉపయోగపడేలా దోహదం చేయ్యాలి. చార్మితక 
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పాముఖ్యత సంతరించుకున్న విషయాలను, నా దేశ (పజలకు 

తెలియబేయవలసిన బాధ్యత నాకువుంది. నేను చేపట్టిన కార్యం సరికాదని 

చాలామంది భావిస్తున్నట్టు నాకు తెలిసింది. “ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ లో నేను 

మొదట చేరడం, తర్వాత నేను దాని నుంచి వైదొలగిన విషయం, ఆనాటి 

పరిస్థితులను, నా దృక్పధాన్ని ఏవిధమైన మార్పూ లేకుండా నా దేశపజల 
ముందు వుంచాలని తీర్మానించాను. ప్రారంభ కాలంలోని హడావుడి తగ్గిన 

తర్వాత “మాతృభూమి కి రాయాలని కాచుకున్నాను. 

యుద్ధం ముగిసి ఎనిమిది నెలలు గడిచిన తర్వాత యుద్ధసమయపు 

అనుభవాలను గురించి నేను “మాతృభూమి'కి రాయడం (పారంభించాను. 

మొదట ఆరేడు వ్యాసాలు (పచురించిన తర్వాత ఆ వ్యాసావళి కొనసాగాలా? 

అని కొందరు మి(తులు ఉత్తరాల ద్వారా అడిగారు. చెప్పడమంతా నిజమే 

కావచ్చు కాని దాని వల్ల ఏమైనా మంచి జరుగగలదా? అని కొందరు 

అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆ వ్యాసపరంపర ద్వారా వచ్చిన కొత్త మార్పును 

నేను మాతృదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే (గహించాను. 
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రెండు రోజుల తర్వాత నేను మదాసు చేరాను. హృదయపూర్వకమైన 
(పేమతో అక్కడి మితులు నాకు స్వాగతం పలికి గౌరవించారు. మలయాలో 

జరిగిన సంఘటనలను గురించి, నేను తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించీ, 

చాలామంది నన్ను వివరాలు అడిగారు. అప్పుడు దేశంలో నా పట్ల కొన్ని 

తప్పు డు భావాలు వ్యాపించి వున్నట్టు (గహాంచాను. 

మూడు రోజులు మదాసులో గడిపి నేను మలబారు బయలుదేరాను. 

నాకు స్వాగతం చెప్పడానికి ఒలవక్కోట్టుకు చాలామంది మితులు వచ్చారు. 

“మాతృభూమి'లో నేను రాసిన వ్యాసపరంపర కలిగించిన సంచలనాన్ని గురించి 

వాళ్లు చెప్పకపోలేదు. అక్టోబర్ ఇరవై అయిదో తేదీ, పగలు బండిలో నేను 

ఒలవక్కోడు నుంచి కోళిక్కోడ్కు బయలుదేరాను. భార్య, మరికొందరు నాతో 

వున్నారు. రైలు కల్లాయి చేరగానే నల్లజెండాలు పట్టుకొని కొందరు 
ఫుట్బోర్డ్లోకి జొరబడ్డారు. వాళ్లేవో నినాదాలు చేశారు. నన్ను వాళ్లు 'తిరిగిపో' 

అని అరవడం నాకు బాగా వినిపించింది. నా రాకకోనరం కోళిక్కోడ్ రైల్వే 

నిలయంలో ఒక పెద్ద గుంపు ఎదురుచూస్తూ వుంది. నాకు ఆవ్వానం చెప్పి 
గౌరవించడానికి వచ్చిన మి(తులతోపాటు నన్ను వ్యతిరేకించడానికి వచ్చిన 

(పజలు వున్నారు. రెండవరకానికి చెందిన వాళ్లే ఎక్కువమంది. బండి 

రెల్వేస్టేషన్లోకి రాగానే కోపావేశంతో కొందరు నేను వున్న పెట్ట దగ్గరికి 

వచ్చారు. మిత్రులు వుండడం వల్ల వాళ్లు నన్ను సమీపించలేక పోయారు. నా 

మిత్రులు, వ్యతిరేకుల మధ్య బయట ఘర్షణ మొదలైంది. పది నిమిషాల 

పాటు నేను కంపార్ట్మెంట్లోనే వున్నాను. రైలు దిగడానికి దారిలేదు. ఆగహం 

చెందిన వాళ్ల చవకబారు ధోరణిని చూస్తూ వూరుకోవడం తప్ప వేరే దారిలేదు. 

తర్వాత జరిగిన సంఘటనలను గురించి మర్నాడు "మాతృభూమి" 

పచురించింది. అది ఏమంటూ-- 

"ఇవాళ సాయంకాలం రైలులో శ్రీ కె.పి. కేశవమీనన్ ఒలవక్కోడ్ నుంచి 

యిక్కడికి వచ్చారు. ఆయనకు స్వాగతం చెప్పడానికి ఒలవక్కోడ్ 

రైలుస్టేషన్లో జనం గుమికూడారు. కమ్యూనిష్టు నాయకులు కూడా 
పాల్గొన్నారు. రైల్వేస్టేషన్లో, నల్లజెండాలు పట్టుకుని నల్లబాడ్డీలు పెట్టుకొని 

కొందరు వచ్చారు. కొందరు నల్లజెండాల వాళ్లు కల్లాయి స్టేషన్లోనే బండి లోకి 

ఎక్కారు. క్రీ కేశవమీనన్ రైలు నుంచి దిగనీయకుండా హ్ చుట్టుమూగారు. 

ఆ నల్ల జెండాలవాళ్లు “కేశవమీనన్ గోబేక్ (తిరిగిపో) “మాతృభూమి” 

నశించాలి!" అని అరిచారు. ఇంకా నీచమైన నినాదాలను కూడా చేశారు. కేరళ 

(పదేశ్ కాంగెన్ కమిటీ “మాతృభూమి” తాలూకా కాంగెన్ కమిటీ, నగర కాం(గెన్ 
కమిటీ మొదలైన సంస్థల (పతినిధులు, శ్రీ కేశవమీనన్కు మాలలు వేశారు. 
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ఈలోగా నల్లజెండాలు పట్టుకొచ్చిన వాళ్లు మాలలులాగేసి, కేశవమీనన్ 

చొక్కాను కూడా చింపారు. నాయకులు గట్టి _పయత్నం మీద కేశవమీనన్ను 

స్టేషన్ బయటకు తీసుకువచ్చారు. రైలుస్టేషన్కు వెలుపల కూడా 
నల్లజెండాలవాళ్లు ఏమా(తం మర్యాద లేకుండా వ్యవహరించారు. ఆయన 

కారులో ఎక్కినప్పు డు కూడా ఆయన మీదకు బురదతీని చల్లారు. కొందరు 

కారుమీదికక్కి ఆయన్ను కొట్టి కారు అద్దాలను పగులకొట్టి హింనించారు. 

రాళ్ల విసురుకు ఒకరు గాయపడ్డారు. కొందరి చేతుల్లోని జాతీయ పతాకాలను 

పట్టి లాగారు. మరికొందరు జెండా కొయ్యను విరిచారు. చాలామందికి 

గాయాలు తగిలాయి. చాలామందికి వస్తు నష్టం వాటిల్లింది. “మాతృభూమి' 

సిబ్బందిలో కొందరు చిన్న చిన్న గాయాలకు గురిఅయ్యారు. ఆయన 

బంధువులను కూడా నల్లజెండా వాళ్లు భయపెట్టారు. చిరిగిన చొక్కా, 

బురదతో క్రీ కేశవమీనన్ తిన్నగా 'మాతృభూమి' కార్యాలయం చేరారు. 

ఏమ్మాతం కోపం లేకుండా శాంతం కోల్పోకుండా చిరునవ్వుతో తన ఎదుటే తనకు 

వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆర్భాటాన్ని తిలకిస్తూ వున్నారు. నల్లజెండాల వాళ్లు 

“మాతృభూమి' కార్యాలయం ముందు నల్లజెండాలు చూపి ఆర్భాటం చేశారు. 

కోపావేశం చెందిన (పజాసమూహాన్ని వ్యతిరేకించి _పయోజనం లేదు. 

“మాబ్ అని చెప్పబడే గుంపు _కమకశిక్షణా రహితంగా రెచ్చిపోయినప్పు డు, 

ఆలోచనా శక్తి, ఓర్పు, దయాదాక్షిణ్యం, దేనికీ అవకాశం వుండదు. ఒకరు 

చేసింది మరొకరు చేస్తారు. ఒకరు చెప్పిందే మరొకరు చెపుతారు. 

సుపసిద్ధమైన గాల్స్వర్ధీ "మాబ్ అన్న నాటకంలో గాయకుని వ్యతిరేకించి 

వచ్చే “మాబ్ అన్న (పజాసమూహాన్ని ఓదార్చడానికి చెప్పిన మాటలు 

యిప్పుడు స్మరించతగ్గవ. కథానాయకుడు చెబుతాడు. పాంసే మీకు తెలుసు 

పిచ్చి వాడి మీద రాయి విసురుతారు. స్త్రీలను మీరు అవమానపరుస్తారు. 

మీకు యిష్టం లేని విషయాలు చెప్పేవారిని మీరు దూషిస్తారు. ఇవాళ ఒకటి 

రేపు ఇంకొకటి మీకు అది వుంటే చాలు. మీ తలల్లో మెదడు లేదు. ధైర్యం 

లదు. మీరు దుర్మార్గులు కాదు. అంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గులు 
మరెవ్వరుంటారు? దేశభక్తి మీకు ఏ వాతం లేదా? మీరు నన్ను నాశనం 

చెయ్యగలరు. అయితే నా విశ్వాసాన్ని బరు నాశనం చెయ్యలేరు. నేను ఒక 

వ్యక్తినే మీరు వేయిమంది వున్నప్పటికీ మీరు నా నమ్మకాన్ని ఏమీ 

చెయ్యలేరు.” 

కోళిక్కోడ్ చేరిన మూడవరోజు విక్టోరియా టౌన్వాల్లో కేరళ కాం(గెన్ కమిటీ 

నాకో ఆవ్వోన పుతాన్ని చదివి సమర్పించింది. అక్కడ కూడా నన్ను 

వ్యతిరేకించే పజలు గుమికూడారు. నేను మాట్లాడడానికి లేచినప్పుడు నానా 
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విధాలుగా గోలపెట్టి వదినిమిషాల వరకు నన్ను మాట్లాడనీయలేదు. అక్కడ 

కూడా యుద్ధ కాలసంఘటనల గురించే మాట్లాడాను. సభ 

జరుగుతున్నప్పు డు చాలాసార్లు కేకలు పెడుతూనే వచ్చారు. నభ ముగిసి 

“మాతృభూమి” కార్యాలయానికి బయలు దేరినప్పు డు వ్యతిరేకుల దాడినుంచి 
నన్ను కాపాడడంకోనరం కొందరు మితులు నా చుట్టూ వున్నారు. నేను 

కోళిక్కోద్లో మూడురోజులు గడిపాను. రకరకాల బెదిరింపు ఉత్తరాలు నాకు 

వచ్చాయి. నేను అక్కడనుంచి బయలుదేరిన తర్వాత నా మి(తులు 

(శేయోభిలాషులు దీర్ణంగా నిట్టూర్చి వుంటారు. 

అంతరాత్మకు (దోహం చెయ్యకుండా, మనం నమ్మిన  ఎఐశ్వాసాల 

కనుగుణంగా, నడుచుకోవడం వల్ల, జీవితంలో చాలామంది వ్యతిరేకతకు, 

దూషణకు గురికావలనివస్తుంది. _సజాజీవితంలో పాల్గొన్నవారిని ముఖ్యంగా 

ఇంగ్లండ్లో ముఖ్యమంతిగా వున్న లాయద్జార్ట్కి ఒకసారి జరిగిన అనుభవం 

జ్ఞాపకానికి వస్తోంది. 1903వ సం!'లో ఇంగ్లండుకూ, దక్తిణ్యాఫికాకు మధ్య 

జరిగిన యుద్ధంలో ఇంగ్లండు (పజాభిపాయానికి విరుద్ధంగా లాయడ్ జార్డ్ 

అభిపాయాలు వుండేవి. ఇంగ్లండు దక్తిణాఫికాతో యుద్దానికి దిగడం 

సరికాదు, అని ఆయన వాదించారు. దానిని వివరంగా చెప్పడానికి ఆయన 

వెనుకాడలేదు. ఒక బహిరంగ సభలో ఆయన తన అభిప్రాయాలను 

వెలిబుచ్చారు. అక్కడ చేరిన (పజలు యుద్ధం గురించి ఆలోచనలతో 

వున్నారు. లాయడజార్జ్డ్ ఉపన్యాసం వినగానే ఆ(గహం చెందిన (పజలు 

అల్లకల్లొలం స్పష్టించారు. ఆయన శరీరానికే నష్టం కలిగించడానికి 

ఉద్యుక్తులయ్యారు. పరిస్థితి దారుణంగా మారడంతో, ఆయన 'ఒక పోలీసు 

అధికారి దుస్తులు ధరించి ఎవరికీ తెలియకుండా అక్కడనుంచి 

తప్పించుకున్నారు. మొదటి పపంచ సంగ్రామం జరిగినప్పుడు ఇంగ్లండు 

ప్రధాన మంతతిగా వున్న ఒక పెద్ద మనిషి అనుభవం ఇది. 

మరొక ముఖ్యమం(తి రామ్సే మగ్గనాల్డ్ అనుభవం కూడా యిక్కడ 

చెప్పు కోదగిందే. అది కూడా (పధమ (పపంచ సంగ్రామం జరిగిన రోజుల్లోనే. 
మరగ్గనాల్డ్ ఇంగ్లాండ్, జర్మనీతో యుద్ధం జరపడానికి సుముఖమైన 

అభ్మిపాయం లేనివారు. అందువల్ల ఆయనకు ఏమా(తం పలుకుబడి లేకుండా 

పోయింది. బయటికి వావ్యోళాకి వెళ్లడానికి కూడ ఆయనకు 

దుర్లభమై పోయింది. ఎంచేతంటే అప్పుడు కూడా ఇంగ్లండ్ [పజలందరూ 
యుద్దానికి ఆదరణ. చూపారు. అంవరూ యుద్దానికి ఆదరణ చూపుతూ 

ఉత్సాహంగా కృషి చేస్తున్నప్పుడు, యుద్దానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా మాట్లాడినా, 
చేసినా ఆయన ఎంత గొప్పవాడుగా వున్నప్పటికీ, (పజలు ఆయనపట్ల 
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గౌరవాదరాలు చూపడం లేదు. ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒకసారి _ఫాన్స్కు 

వెళ్లడానికి స్టీమర్ ఎక్కారు. నౌకా సిబ్బంది మగ్గనాల్ట్ను గుర్తు పట్టారు. వాళ్లు 

వెంటనే మగ్గనాల్డ్ ఓడనుంచి దెగిపోవాలనీ, లేకుంటే తామే అతన్ని దించటానికి 

కేప్టైన్ అనుమతించాలని, పట్టుబట్టారు. మద్దనాల్స్ ఓడలో వుంటే తాము 

పనిచేయమని తేటతెల్లంగా చెప్పేశారు. వేరే దారిలేకుండా కేప్టెన్ మగ్గనాల్డ్ను 

దించివేయమని ఆజ్ఞజారీచేశారు. మగ్గనాల్డ్ స్టీమర్నుంచి కిందికి దిగారు. 

యుద్దానికి తర్వాత అత్యధికమైన ఓట్లు పొంది ఎన్నికలలో "లేబర్ పార్టీ 

ఘనవిజయం సాధించింది. మద్దనాల్టీ (పధానమం(తి అయ్యారు. 

ఇటువంటి అనుభవాలు చాలామందికి ఏర్పడ్డాయి. (పజల(పేమను, ' 

ఆదరణ మ్మాతమే పాందాలంటే స్వతంత భావాలతో జీవించలేము. తన 

అంతరాత్మకు అనుగుణంగా జీవించేపుడు లభించే తృప్తి సంతోషం 

మరెందులోనూ చూడలేము. (పజల అభ్నిపాయం మరోలా వుంటుంది. 

ఆలోచనారహితమైన (పజల గుంపుకు అనుగుణంగా అంతరాత్మను 

అనుసరించే మనిషి మారలేదు. వకానంతవరకు వారినుంచి దూరంగా 

వుండడానికే పయత్నిస్తాడు. ఆ తర్వాత (పజలు తాము విచక్షణా రపాతంగా 

నడుచుకున్నది (గహించకపోరు. ఇది అన్ని దేశాలలోనూ, అన్ని కాలాల్లోనూ 

జరుగుతున్నదే. 

కోళిక్కోడ్నుంచి బయలుదేరడానికి ముందు నేను 'నిరుదురిత్తి' వెళ్లాను. 

ఐక్య కేరళ గురించి సమాలోచన జరిపే ఒక సభలో పాల్గొని ఉపన్యసించడానికి 

నన్ను ఆవ్వోనించారు. 

మహాకవి వళ్లతోళ్, కేళప్పన్, కె.ఏ. దామోదర మీనన్, యు. గోపాలమీనన్, 

మిస్. అనిమస్కర్నన్ మొదలైనవారు ఆ సభకు వచ్చారు. కేరళ _పదేశాన్ని 

రూపొందించే విషయంగా సమాలోచన జరపడానికి కేరళలోని పలు 

రాష్టాలనుంచి పతినిధులను రప్పించి, ఒక సదస్సు ఏర్పాటుచేయడానికి ఒక 

కార్యకమిటీని ఏర్పాటుచేశాము. ఐక్య కేరళ ఆవిర్భావానికి జరిగిన _పాధమిక 

(పయత్నమే అది. ఆ తర్వాత నేను పాలక్కాడ్ బయలుదేరాను. 

కాం(గెన్, ముస్లింలీగ్ ఒకదానితో ఒకటి ఘర్షణ పడుతూ వుండడం వల్ల దేశ 

పరిస్థితి అప్పుడు అల్లకల్లోలంగా వుంది. రాజ[పతినిధుల సభలో కాంగెన్ - 

ముస్లింలీగ్ రెండు పక్షాలకు (వఏతినిధులుగా వున్నవారు కలిసి పనిచేయడం 

సాధ్యంకాని స్థితికి వచ్చింది. _పతిరోజూ అనుకోని వివాదాలు రావడం 

మొదలయ్యాయి. అయినప్పటికీ అప్పుడు ఎవరూ భారతదేశాన్ని 

విభజించవలసి వస్తుందని అనుకోలేదు. పరిస్థితి (పత్యక్షంగా 
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తెలుసుకోవడానికి నేను ఢిల్లీ వెళ్తాను. జనరల్ మోహన్నింగ్ కూడా అక్కడికి 

వచ్చారు. యుద్ధ సమయంలో సింగపూర్లో వున్న చాలామంది సైనికులు 

అధికారులను చూసే అవకాశం లభించింది. జనరల్ మోహన్సింగ్తో పాటు 

నేను మీరట్లో సమావేశమైన కాంగెన్ సభకు వెళ్లాను. అక్కడ 'ఒక (పత్యేక 

గుడారంలో పండిట్ నెహూ బసచేశారు. నన్ను మోహన్నింగ్నూ ఆయన 

అక్కడికి పిలిచారు. సింగపూర్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ అప్పుడే 

ఆయనతో చెప్పాము. 

రాజగోపాలచారి ఆ రోజులలో మంతి మండలి సభ్యులు. ఢిల్లీలో నేను 

ఆయన్ను కలుసుకుని మాట్లాడి సంతోషించాను. ఆయన్ను చూసి 

ఇరవెయేళ్లు దాటింది. సింగపూర్లో యుద్ధసమయంలో జపాన్వారితో జరిపిన 

పోరాటంలో నేను అనుసరించిన విధానాన్ని మెచ్చుకున్నారు. 
రెండువారాల పాటు నేను ఉత్తర భారతదేశంలో పర్యటించిన తర్వాత 

మలబార్ వెళ్లాను. రోజులు ఎలా గడిచినవీ తెలియలేదు. ఇంకా కొన్ని 

రోజులు ఊళ్లో వుండాలనిపించింది. అయితే సింగపూర్ చేరవలసిన రోజూ 

సమీవించడంతో నేను ఓడలోనే బయలు దేరాను. 
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యుద్దం ముగిసిన తర్వాత మలయాలోనూ, సింగపూర్లోను ఎలాంటి 

మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి! ఎటువైపుచూసినా నూతన నిర్మాణ సూచనలు 

కనిపించసాగాయి! (పజలలో ఆత్మవిశ్వాసం, నూతనోత్తేజం వెల్లివిరిసాయి. 

జాతీయరంగంలోనూ, విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. 

వాణిజ్యం ఆశ్చర్యం కలిగించే అభివృద్ధిని సాధించింది. స్వాతం త్యోత్సాహం 

పజలలో దేదీప్యమానంగా _పజ్వరిల్లసాగింది. ఒక నూతన మలయాదేశాన్ని 

నిర్మించే ఉత్సాహం పెల్లుబికింది. 

వృత్తికి సంబంధించినంతవరకు నాకు మంచి ఆరంభమయింది. యుద్ధం 

తర్వాత సింగపూర్లో యుద్ధం వల్ల ఏర్పడిన కేసుల సంఖ్య (పమాణాలు 

పెరిగాయి. ఆదాయం పెరిగింది. 

భారతదేశంలో (పారంభమైన స్వాతం[త్యోద్యమం బర్మా, ఇండోనేషియా, 

మలయా మొరలైన అన్ని దేశాలకు వ్యాపించి అభివృద్ధి చెందింది. భారత 

స్వతం(త శుభదినాన్ని ఉచితరీతిలో మము సింగపూర్లో జరుపుకుని 

సంతోషించాము. భారతదేశంలో జరిగే సంఘటనలను, మలయా దేశ (పజలు 

అమితోత్సాహంతో గమనిస్తూవచ్చారు. 

1947వ సం!! ఆగస్టు పదిహేనోతేదీ భారతీయ పరిపాలనా బాధ్యతను, 

బిటిష వారి తరఫున  మౌంట్బాటన్ _చభువు భారతీయులకు 

అప్పజెప్పినప్పు డు కొత్త ఢిల్లీలో జరిగిన సంఘటనలను గురించిన వర్ణ్హనలను 

నేను అమితోత్సాహంతో రేడియో ద్వారా పరవశించి విన్నాను. రెండు శతాబ్దాల 

(బిటిషి పరిపాలన ముగిసిందన్న నిజాన్ని తలచినవుడు చాలా ఆశ్చర్యం 

కలిగింది. విదేశాలలోని భారతీయులపట్ల గౌరవం ఉన్నట్టుండి 

పెరిగిపోయింది. ఆ దేశాలలోని భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగివెళ్ల 

వాతావరణం కూడా కనిపించింది. స్వతం్యతం పొందిన తర్వాత భారతీయులలో 
ఏర్పడిన ఆత్మఎశ్వాసం, దేశభక్తి తెచ్చిన మార్పులు ఆశ్చర్యం కలిగించేవిగా 

కనిపించాయి. అణగి మణగి వాళ్లు చెప్పిన పనులు చేసి కాలం గడపడం తప్ప 

స్వతంతంగా ఏ బాధ్యతనూ న్వీకరించే అర్హత మనకు లేదన్నట్టు మనల్ని 

తయారుచేశారు తెల్లవారు. 
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ఇవాళల్లి యువతరం వీటన్నిటినీ _(గహించడానికి వీలుకాదు. వాళ్లు స్వతం్యత 

భారతదేశంలోనే కదా కళ్లు తెరిచారు! వాళ్లు చేపట్టలేని పదవి ఇవాళ ఏదీ 

లేదు. వాళ్ల మంచి అభివృద్ధిని నిరోధించే శక్తి ఏదీ లేదు. 

స్వాతంత్య దినోత్సవ సంరంభం యింకా పూర్తికానేలేదు. అప్పుడే 

మహాత్మాగాంధీ మరణవార్తను విని దొెగ్భాంతి చెందాము. అహింసనే 

జీవనలక్ష్యంగా భావించి తన దైనందిన జీవితంలో ఆ జీవన ధర్మాన్ని చేవట్టి 

జీవించి మానవజాతికి ఒక ఆదర్శమూర్తిగా వెలసిన మహాత్మాగాంధీ (పాణం ఒక 

మతోన్మాదిచేతి తుపాకీ గుండుకు ఎర కావడం గురించి తెలిసినవ్పు డు విధి 

(కార్యాన్ని తిట్టుకోకుండా వుండగలమా? మరికొన్ని పాంతాలలో జరిగినట్సు, 

సింగపూర్లోనూ ఒక పెద్ద సంతావసభ జరిగింది. చైనావాళ్లు, తెల్లవాళ్లు 
మలయా (|పజలు యింకా చాలామంది ఆ నభలో గాంధీకి (ద్ధాంజలి 

ఘటించారు. (పజలందరూ మవోత్మ్నాగాంధీని ఒక (పపంచ నాయకునిగా, 

పూజ్యులైన ఆచార్యుడుగా భావించారు. కొన్ని రోజులు గడిచాక, 

మవాత్మాగాంధీ చితి నుంచి ఏభూతిని తీసుకువచ్చినప్పు డు సింగపూర్లో 
డానిని స్వీకరించి సింగపూర్ చివరి (శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి మంచి ఏర్పాట్లు 

చేశారు. నేనూ అందులో పాల్గొన్నాను. ఒక బిటిష్ వృద్ధురాలు (వతిరోజూ 

అస్తికల కలశం వుంచిన విక్టోరియా టౌన్వోల్కు వచ్చి, భక్తితో 

నమన్కరించేది. అది చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను. చాలా దగ్గరి 

బంధువు పోయినట్టు బాధపడిన ఆమె కొంతకాలం భారతదేశంలో గడిపారట. 

ఆమె ఏకైక కుమారుడు నౌకాదళంలో అధికారి. అతను తరచూ సింగపూర్ 

వచ్చేవారు. అతణ్ణి చూసే అవకాశం కోసరమే అమె సింగపూర్లో 

వుంటున్నారు. అయినప్పటికీ తన జీవిత ఖర్చులకు ఆమె ఎవర్నీ చేయి 

చాపడం లేదు. అన్న నియమంతో రకరకాల వస్తువులను కొని అమ్మి వ్యాపారం 

చేసి దానితో వచ్చే డబ్బుతో రోజులు గడిపేది. దైవభక్తి, సేవావవృత్తి గల ఆ 

వృద్దురాలు ఎటువంటి స్థితిలోనూ ఎదుటివారికి సహాయం చెయ్యవచ్చు 

అన్నదానికి ఉదాహరణగా జీవించారు. గాంధీగారి అస్థికల కలశం ముందు 

మూడురోజుల పాటు ప్రార్థనలు జరిపాము. ఆ మూడురోజులు కూడా ఆ 

వృద్దురాలే అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆవిధంగా కష్టపడ్డవారు ఆ రోజుల్లో అక్కడ 

ఎవరూలేరు. కోటానుకోటి (పజల హృదయాలను దోచిన గాంధీగారి 

అద్భుతశక్తి చూసి ఆశ్చర్యం చెందకుండా వుండగలమా? ఆయన జీవించిన 

కాలంలో జీవించడానికి, ఆ మహానుభావుని త్యాగకీలత, సేవానిరతిలో అంశంగా 

మన హృదయాలను నృశించేట్టు అవకాశం పొందిన వాళ్లు మహో 

భాగ్యవంతులే. గాంధీపుట్టిన దేశంలో మనం పుట్టాము. అన్న నిజమే మన 
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బాధ్యతలను, సేవాభావాన్ని మరీ ఎక్కువచేస్తాయి. ఎడతెరపిలేని పయత్నం, 

చలనం లేని పట్టుదలతో మనిషి ఉన్నత స్థితిని పాందవచ్చు. అన్న దానికి 

గాంధీగారి అద్భుత చర్మితయే ఉదాహరణ. మనిషి ఏస్థాయికి ధార్మిక జీవనం 

గడపవచ్చు అని ఆయన జీవించి చూపి వివరించారు. 

ఆ రోజుల్లో జరిగిన మరో సంఘటనను యిక్కడ చెబుతాను. నా 

మనసును స్పృశించిన సంఘటన అది. నన్ను చాలా వేదన పాలుచేసిన 

అప్పు యిచ్చిన అతనిని గురించి చెప్పాను. కదా? ఆయన నాకు పన్నెండు 

వందల డాలర్లు అప్పు యిచ్చారు. ఆ అప్పు తీర్చడానికి నాకు కొంత కాలం 

పట్టింది. ఆ కాలంలో నేను చేసిన అప్పు కు మూడింతలు నాలుగువేల మూడు ' 

వందల డాలర్లు తిప్పియివ్వవలసివచ్చింది. ఈలోపల పదమూడుసార్లు, నా 

యింటి వస్తువులను, కార్యాలయసామ్మాగిని జప్పుచేసి తీసేసుకున్నారు. 

ఏమ్మాతం దయలేకుండా వ్యవహరించాడు. ఆయన కొంతకాలం 

ఎదురుచూసినంత మాతాన ఏమీ పోగొట్టుకునేది లేదు. అయితే నా పరిస్థితి 
వెంటనే అము తీర్చడానికి అనుకూలంగా లేదు. అందువల్ల అప్పుడు నాకు 

అతని మీద కోపంవచ్చిందంకే పాఠకులు అర్ధంచేసుకోగలరు. ఇదంతా జరిగి 

పదేళ్లు గడిచిపోయింది. ఆ కోపం ద్వేషం చల్లారిపోయింది. నా పరిస్థితి 

మెరుగయింది. అయినా విధి సుడిగుండంలో ఆయన చిక్కుకున్నారు. యుద్ధ 

సమయంలో ఆస్తులు నష్టమయినాయి. సంరక్షించడానికి పెద్ద కుటుంబం 

వుంది. చేతి ఖర్చులకు డబ్బులేకుండా, నన్ను చూడవలసిన పరిస్థితి ఆ 

కుటుంబానికి కలిగింది. వాళ్ల అబ్బాయి నా దగ్గరికి పచ్చి అయిదువందల 

డాలర్లు అడిగాడు, నేను దాన్ని యిచ్చినప్పుడు నా దగ్గర బంధువు ఒకాయన 

"వెనకటికి వాళ్లు చేసిందంతా మరచిపోయావా?” అని జ్ఞావకం చేశాడు. “నేను 

మరచిపోలేదు, అందువల్లే అవసరం అని రాగానే నేను వెంటనే యివ్వడానికి 

సిద్ధపడ్డాను. యిప్పు డైనా వాళ్లు అప్పటినా పరిస్థితులను (గపాస్తారు. ఈ 

ప్రపంచంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు, అదృష్టం, దురదృష్టం, కలిమ్మి లేమి, కీర్తి, 

అపకీర్తి మారుతూనే వుంటాయి” అన్నాను. 

ఇటువంటిదే మరో సంఘటన ఈ కాలంలో జరిగింది. నేను జపాన్ వారి 

సైనిక జైలులో ఖైదిగా వున్నప్పు డు బట్టలులేక బాధపడ్డ ఒక ఖైదీకి నా 

పాంటు ఒక దాన్ని యిచ్చాను. ఆ విధంగా ఒక ఆంగ్లోయిండియన్కు నేను 

యివ్యడంవల్ల, నాకు ఆయనకూ మధ్య ఏదో సంబంధం వుందని దాన్ని 

చెప్పమనీ జైలు అధికారులు వేధించారు. నేను అతని కష్టం చూసి యిచ్చాను 

భళప్ప మరేమీకాదని నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ, వాళ్లకు తృప్తి కలగలేదు. 

యువకుడైన ఒక జపాన్ అధికారి, నేను అబద్దం చెబుతున్నానని తన 
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చేతనున్న ఇనుపబెత్తంతో నన్ను కొట్టడానికి కూడా వెనుకాడలేదు. ఒకసారి 

కాదు పలుసార్లు నన్ను అతను కొట్టాడు. అతను దగ్గరికి వచ్చినప్పు డల్లా 

భయంవేసేది. 

యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, యుద్ధకాలంలో (పజల్ని అ(కమంగా 

వేధించనందుకు జపాన్వారిమీద (పతేకంగా విచారణ జరిపారు. అటువంటి 

జపాన్వారిలో ఒకరికోసరం వాదెంచాలని నా దగ్గరికి అతని మి(తుడు వచ్చారు. 

నేను ఒప్పు కున్నాను. అప్పుడే తెలిసింది నాపార్టీ వ్యక్తి ఎవరన్నదీ, వివరాలు 

తెలుసుకోవడానికి నేను చెరసాలకు వెళ్లినప్పుడే నేను ఎవరి కోసం 
వాదించనున్నాననీ తెలిసింది. నన్ను చెరసాలలో ఇనుపబెత్తంతో కొట్టిన 

యువకుడే ఆ వ్యక్తి. నన్ను చూడగానే అతను పసిపిల్లవాడిలా ఏడుస్తూ "నేను 

మిమ్మల్ని కొట్టి వేధించాను. నాకు మీ ముందు నిలబడడానికే సిగ్గుగా వుంది, 

నేనేం పాయశ్సిత్తం చేసుకోగలను” అని బాధపడ్డాడు. 

"జరిగింది మరచిపో. ఇప్పుడు నేను కేసు విషయంగా మాట్లాడడానికి 

వచ్చాను. అని అతన్ని ఓదార్చాను. విచారణ తర్వాత పతివాది దోషి అని 

తేలింది. తీర్పు తెలియజేనినప్పు డు న్యాయమూర్తి చెప్పారు. 'దిక్కులేని 

నిరవరాధులపట్ల _పతివాది మృగంలా మొరటుగా వ్యవహరించి వేధించినట్టు 

కోర్టువారి ముందు నిరూవణఅయింది. దీనికి దండన పదేళ్లు కారాగారవాసం. 

దాన్ని తగ్గించడానికి తగిన కారణాలు లేవు. అయినప్పటికీ నేను ఒక 

విషయాన్ని నిశితంగా చూస్తున్నాను. (పతివాదిచేత వేధించబడివుండి కూడా, 

దాన్ని గురించి విమ్మాతం తలచుకోకుండా, అతనికోసం వాదించడానికి వచ్చిన 

న్యాయవాది సంస్కృతి దృష్టా దోషికి ఇరవైఒక్క నెలల, కఠిన కారాగారశిక్ష 

విధిస్తున్నాను' ఎంత ఉపశమనం పొందుతూ దోషి ఆ తీర్పును విన్నాడు, ఆ 

సమయంలో అతనికి వధించిన దండన చాలా తక్కువ అనడంలో 

సందేహంలేదు. 

ఒక తత్వవేత్త చెప్పిన మాటలు నాకు యిప్పు డు జ్ఞావకం వస్తున్నాయి. 

“ *మీకు ఎవరిమీదనైనా కోపంవచ్చినట్లయితే, ఆ భావం మీ మానవత్వానికే 

కీడు తెస్తుంది. దాని ఫలితం మిమ్మల్ని మతమే కాదు. మీ రోజులను 

మితులను మీతో చేరిన వాళ్లను కూడా చెడుపుతుంది. ఎదుటివారిని 

దోషించకుండా వాళ్లను క్షమించండి. అప్పుడు మీ మనసులో శాంతి 

నెలకొంటుంది. మీకు సామర్లం పెంపొందుతుంది”. 

1946వ సం! ఆఖర్లో నేను మాతృదేశానికి వచ్చినప్పుడు యింకా. 
ఎక్కువకాలం సింగపూర్లోనే వుండకుండా, మాతృదేశానికి రావాలని 
నన్ను మితులు కోరారు. వాళ్లు చెప్పడానికి ముందే నాలో ఆ 
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ఆలోచన కలిగింది. ఇరవైయేళ్ల ,కితం ధనాన్ని వెతుక్కుంటూ నేను మాతృదేశం 
వదెలివెళ్లాను. దానికి విరుద్ధంగా నేను చాలాకాలం అప్పుల బాధలోనే 

గడపవలసివచ్చింది. అప్పు తీర్చడానికి కొంతకాలం పట్టింది. డబ్బు 

సంపాయించడం [పారంభంకాగానే యుద్ధం (పారంభమయింది. యుద్ధం తర్వాత 

ఆదాయానికి సంబంధించినంతవరకు మంచి కాలమనే చెప్పాలి. అయితే నేను 

అక్కడే వుండడానికి యిష్టపడలేదు. నా మనసు మాతృదేశంలోనే వుంది. 

వెంటనే తిరిగి వెళాలన్న ఉత్సాహం రోజురోజుకీ ఎక్కువ కాసాగింది. 

బంధువులు, మృతులు నా తెలివి తక్కువతనాన్ని గురించి మాటాడకపోలేదు. 

కుటుంబ భారం ఎక్కువయింది. దానిని భరించే సామర్ధ్యం తక్కువే. స్వదేశానికి 

వెళి ఏం చెయ్యగలము” _పజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి ఉత్సాహం 

వున్నప్పటికీ, నా సొంత బుద్ధితో నడుచుకోవాలంటే ఖర్చుకోసరం యితరులను 

ఆ(శయించలేము. ఇవన్నీ ఆలోచించతగ్గవే. అయితే వాస్తవజీవితానికి తగ్గట్టు 

ఆలోచించడం నాకు తెలియలేదు. నన్ను స్వదేశానికి రమ్మన్న మితులకు నా 

ఆర్థిక పరిస్థితులు తెలినెవుండదు. సింగపూర్ వెళ్లిన వాళ్లంతా బాగా 

సంపాయిస్తున్నారు. అదేవిధంగా నేను బాగానే సంపాయించి వుంటానని వాళ్లు 

భావించివుంటారు. నా పరిస్థితి వేరు అన్న విషయం నేను వాళ్లకు చెప్పడానికి 

యిష్టపడలేదు. ఎలాగైనా సరే నేను న్వదేశం వెళ్లాలని నిశ్చయించాను. 

దానికోసరం ఏర్పాట్లలో దిగాను. ఇరవెయేళ్లు పనిచేసిన కార్యాలయం మ్మాతమే 

నేను సంపాయించిన ఆస్తి. దానిని ఇంకొకరికి అమ్మినట్టయితే ఆ సొమ్మును 

నేను పొదువుచేసి సంపాయించినట్టు అనుకోవచ్చు. దానికి అనుకూలంగా 

పరిస్థితులువున్నాయి. అయితే చదువుకోనరం మా అబ్బాయిని విదేశాలకు 

పంపడంవల ఆ ఖర్చుకు ఆ మొత్తం కావలని వచ్చింది. వాడి చదువుకు అది 

చాలకుండా యింకా అప్పు చేయవలసి వచ్చింది. మలయానుంచి నేను తిరిగి 

వచ్చినప్పుడు ఆవిధంగా నేను ఒక అప్పు లవాడిగానే వున్నాను. జీవితంలో 

చాలాభాగం అప్పు ల వాడిగా వుండే స్థతినుంచి బయటవడడానికి నేను చాలా 

పయత్నించవలసి వచ్చింది. అయినప్పటికి అప్పు లవాడు అన్న స్థితిలో 

అప్పటికీ యిప్పటికీ కాస్తా మెరుగేనన్న మాకేగాని దానినుంచి పూర్తిగా 

విడుదలపాందలేదు. డికెన్స్ నవలలో వచ్చే 'మిక్కబర్ో పాలా మంచికాలం 

వస్తుందని ఆశతో వున్నాను. అయినా దాన్ని గురించి నాకు పెద్ద విచారం లేదు. 

అయినప్పుటికీ ఖర్చును అదుపులో పెట్టడం సాధ్యం కాలేదు. రకరకాలుగా 

ప్రయత్నించాను. బెఫ్పదగ్గ ఫలితం లభించలేదు. ఫలితం లభిస్తుంది అన్నది 

రూతో సర్తడెహామః 
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ఇరవైయేళ్లు గడివిన సింగపూర్నుంచి వీడ్కోలు పొందడం కష్టమే 

అనిపించింది. అక్కడనుంచి బయలుదేరడానికి కొన్నిరోజులు ముందు నుంచే 

మాకు విందులు, సత్కారాలు (ప్రారంభమయ్యాయి. చివరిగా “భాదే' 

రెస్టారెంట్లో అన్ని సమాజాల వాళ్లు కలిసి, మాకు చేసిన వీడ్కోలు సభని 

చూసి నా మనస్సు కృతజ్ఞతతో నిండిపోయింది. న్యాయమూర్తులు, బారిష్టర్లు, 

వ్యాపారులు, అధికారులు అందరూ ఎంతో (పేమతో వచ్చి జరివిన ఆ పార్టీ నా 

మధుర స్మృతుల్లో ఒకటిగా యింకా బాగా గుర్తుంది. 

న్యాయవాదిగా నేను చేసిన చివరి కృత్యం కూడా చెప్పదగినదే. యుద్ధం 

ముగిసిన తర్వాత భారతీయ (పతినిధి సింగపూర్లోనే శాశ్వతంగా స్థిరపడ్డారు. 

(పతినిధి యింటికి కార్యాలయానికి అని రెండు పెద్ద భవనాలు కొనడానికి 

పభుత్వం సిద్ధపడింది. దానికి కావలసిన స్థలాలను పరిశీలించి కావలసిన 

డాక్యుమెంట్స్ తయారుచేసి, ఆ పని పూర్తిచేసి పెట్టాను. సింగపూర్ 

వదలివచ్చే రోజుల్లో భారతదేశానికి మలయాకు మధ్యవున్న సంబంధాన్ని 

కొత్తరకంగా అభివృద్ది చెందడానికి దోహదం చేసే విధంగా జరిగిన ఒక 

కార్య(కమంలో పాల్గొన్నందుకు సంతోషించాను. 

1948వ నం! జూలై పదిహేడవ తేది సింగపూర్నుంచి సెలవు 

తీసుకున్నాను. వోర్చర్లో నాకు వీడ్కోలు చెప్పడానికి వచ్చిన (పతి ఒక్కరి 

దగ్గరా సెలవు తీసుకుని, నేను ఓడలో ఎక్కి కూర్చున్నాను. ఓడ (పయాణం 

కావడానికి సూచనగా సైరన్ (మోగింది. ఓడ మెల్లిగా కదిలింది. తీరంలో వున్న 

మితులను చూస్తూ నేను కొంతసేపు బాల్కనీలో నిలబడ్డాను. జీవితమే 

మృతులను కలుసుకోడం, ఏడిపోవడం; ఈ రెండు నంఘటనల్లోో కొనసాగేదని 

చెబుతారు. మి(తులనుంచి దూరంగా పోవడం చాలావేదన కలిగించేదే, 

అయినప్పటికీ ఈ విడిపోవడం శాశ్వతం అని తెలిసినప్పుడు మనసు 

భరించలేని వేదనకు గురిఅవుతుంది. 

హార్బర్ను వదలి ఓడ సము(దంలో సాగేప్పు డు పెరిగి ఎరిగి పెరిగే అలలు 

జోలలూపాయి, ఇరవైయేళ్లు కాలం అనుభవాలను తలుచుకుంటూ నేను 

అక్కడ చాలా సెపు నిలబడ్డాను. నా ఆలోచనల నుంచి నేను 

బయటపడినప్పుడు సింగపూర్ నాకు దూరమయివుంది. అయినప్పటికి 

బాల్కనీలో తిరిగేప్పు డూ, బోజనానికి కూర్చున్నప్పు డూ, మి(తులతో 

మాట్లాడేప్పు డూ, సింగపూర్ నా మనసునుంచి దూరం కాలేదు. 

ఓడలో పయాణం చేయడం అంటే నాకు చాలా యిష్టం. విమాన 

పయనం కన్నా యిందులో వఏశేషం వుంది. రకరకాల మనుషుల్ని ఒకేచోట 

చూడగలం. న స్వార్ధరవాతుల్ని, అదృష్ట వంతులనూ, 
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దురదృష్టవంతులనూ, సామర్థ్యమై నవారినీ, అ(పయోజకుల్నీ, మనుషులంటే. 

యిష్టవడేవాళ్లను, ఏకాంతంగా వుండే వాళ్లను ఓడలో చూడవచ్చు. 

కాలనియమం, యితరుల సౌకర్యాలను తెలుసుకొని నడుచుకునే స్వభావం, 

పరిశుభతనూ |కమశిక్షణను, అనుసరించే గొప్ప అవకాశం, ఓడ (పయణంలో 

అభిస్తుంది. 

సింగపూర్ను వదలి మూడు రోజులయింది. బంగాళాఖాతంలో ఓడ తన 

గమ్యంవెపు సాగుతోంది. ఉదయం ఫలవారం చేసిన తర్వాత బాల్కనీ మీదకెల్లి 

నురుగులతో, ఒక దాని వెనుక రకరకాల రంగులతో సూర్యకిరణాలతో మెరిసే 

అలలను సంతోషంగా చూసూ గడిపాము మేము. అగాధ జలనిధి గొప్పతనాన్ని 

గురించి ఆలోచించని వారెవరు? పెద్దపెద్ద బండలను చిన్నచిన్న ఇసుక 

రేణువులను తనలో యిముడ్చుకునివుంది. చిన్నా పెద్ద అనే భేదం దానికి 

లేదు. సువిశాలమైన మహాశక్తి, చిన్న (కిమికీటకాల వద్ద, ఆలోచనా శక్తిగల 

మనిషి వద్దా వున్న అద్భుతంలాంటిదే అదికూడా! ఆ మవాోశక్తిలో ఒక అణువే 

మనంి అని భావఎంచేప్పు డు జీవితాన్ని ఒక నూతన కోణంలో నిశితంగా చూసి 

పరిశోధించడం వీలవుతుంది. రాగద్వేషాలు, నిమ్నోన్నతాలు, సుఖదుఃఖాలు, 

జీవన్మరణాలు, అన్నీ ఎవరిచేత మార్చడానికి వీలుకాని ఒక నియమానికి 

లోబడి వుందికదా!' ఇది బాగా తెలిసివుండి కూడా మనం తప్పు వనులు 

చేస్తాం. మనం చేసిన తప్పులకు ఎదుటివారిని నిందిస్తాం. అర్థంలేని 

గౌరవాలకు, పదవులకు, వృధాగా _పాకులాడి బాధ పడతాం. విరోధులని 

అనుకున్నవారిని నాశనం చేయడానికి _పయత్నిస్తాం. తృప్తిలేని ఆశతో కొట్టు 

మిట్టాడుతూ మరణిస్తాం. 

ఒకరోజు వీటన్నిటికి ఉన్నట్టుండి ఒక పరిష్కారం వచ్చేస్తుంది. దాంతో 

జీవితం లేకుండా పోతుంది. తర్వాత....తర్యాత ఏమిటి? 

ఓడ సైరన్ మోగుతోంది. పనిచేసేవాళ్లు అటూఇటూ పరుగెడుతున్నారు. 

ఓడ వేగం తగ్గింది. సముదం మధ్య నెమ్మదిగా ఆగింది. పడవలను 

దించుతున్నారు వేగంగా. ఏమయింది? ఒక (పయాణీకుడు సముదంలో 

పడిపోయాడు. తెలియకుండా జరిగిన వపత్తా? కావాలనే దూకాడా? ఎవరికి 

తెలుసు? అతనిని కాపాడడానికి సిబ్బంది ఎంతో పయత్నించింది. నాలుగైదు 

పడవలమిద వాళ్లు చుట్టుపక్కల - చూశారు. ఆ అదృష్టహీానుడిని 

కనిపెట్టలేకపోయారు. వాళ్లు నౌక దగ్గరికి వచ్చి పడవలను నౌకకు 

తగిలించారు. (వపయాణం మళీ సాగింది. నాలుగు రోజుల తర్వాత మేము 

మ(దాసు చేరాము. 
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చాలా మంది పాత మితులు నాకు స్వాగతం చెప్పడానికి వోర్చర్కు 

వచ్చారు. ఆవాళ సాయంకాలం రాజాజీవోల్లో మలయాళీలు చాలామంది 

నాకోనం ఒక స్వాగతసభ జరిపారు. ఆ రోజుల్లో మ(దాసు మం(తిమండలిలో 

ఒక మం|తిగా వున్న కోళిపురత్తు మాధవమీనన్ ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు. 

ఓడ నుంచి దిగిన వెంటనే నాకు 1948వ నం!! జూన్ ఇరవైయేడో తేదీ 
మాతృభూమి డైరెక్టర్లు పంపిన ఉత్తరం చేరింది. అందులో వున్న విషయం 

యిదే! మాతృదేశానికి తిరిగి వస్తున్న “మాతృభూమి” తొలి సంపాదకులు శ్రీ 
కె.పి. కేశవమీనన్కు "మాతృభూమి" డైరెక్టర్ల స్వాగతం! వీలైనంత త్వరలో వారిని 

“మాతృభూమి” సంపాదక బాధ్యతలు స్వీకరించమని కోరుతున్నాను. 

మాతృభూమితో నాకున్న సంబంధం ఈ విధంగా మళ్లీ ఏర్పడింది. కేరళ 

(పజాజీవితంలో మల్లీ పాలుపంచుకునే అవకాశం నాకు లభించింది. 



మళ్లీ ష్యతికా సంపాదకుడిగా 

1948వ సంవత్సరం ఆగష్టు ఒకటో తారీఖు నుంచి నేను మళ్లీ 

"మాతృభూమి" సంపాదక బాధ్యతలను చేపట్టాను. వన్నెండు నంవత్సరాల 

కాలం ఆ పిక సంపాదకుడిగా పని చేసిన శ్రీ కె. వ. దామోదర మీనన్ జూలై 

యిరవై తారీఖున ఆ పదవీ ఎరమణ చేశారు. స్వతం[త పోరాటంలో 

అ(గగామిగా పాల్గొన్న “మాతృభూమిని చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించిన 

దామోదర మీనన్ పుతికావృత్తిని వదలి, పత్యక్ష దేశ సేవలో దిగాలని 
నిశ్చయించారు. మంచి విషయావగాహనతో, స్యయంగా ఆలోచించడానికి, 

శక్తివంతంగా రాయడానికి, ఉపన్యసించడానికి గల అర్హతలు, నెపుణ్యంగల 

ఆయనకు కేరళ _పజా జీవితంలోనూ మంచి పలుకుబడి వుండేది. లక్ష్యాలను 

గురించి వట్టమాటల గారడి చేయడం అయనకు గిట్టదు. వాస్తవజీవితంలో 

ఆచరణలో పెట్టగల విషయాల గురించే అయన మాట్లాడేవారు. నేను 

సింగపూర్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, _పజా జీవతంలో పాల్గొనడానికి, నాకు 

హృదయపూర్వకంగా సహకరించిన మితుడు దామోదర మీనన్. ఆయన 

అభిపాయాలతో నాకు ఏకాలంలోగాని ఏకీభావం వున్నట్టు చెప్పడానికి లేదు. 

కాని ఆలోచించ దగ్గ విషయాలను ఎత్తి చూపడంలో దామోదరమీనన్ శక్తి 
మెచ్చుకోదగ్గది. 

పతిపక్షం వారితో హృదయపూర్వకంగా సహకరించడం అన్నది 

అందరివల్ల అయ్యే వనికాదుు మన (పజా జీవితంలో చాలా వరకు ఈ 

_నాగరికతలేమినే చూస్తున్నాము. అయితే దామోదరమీనన్ అటువంటి వారు 

కాదు. (పతిపక్షానికి చెందిన వారితోనూ, విరుద్దమైన అఆభిపాయాలు ' 

కలవారితోనూ, ఆయన స్నేహపూర్వకంగా మసలుకోగలరు. 

సంపాదక బాధ్యతను చేపట్టిన తర్వాత 1948వ సంవత్సరం ఆగష్టు 
ఒకటో తేదీ సంచికలో నేను వాశాను. 1925 సం! జనవరి ముప్పై ఒకటో 

తేదీ, "మాతృభూమి" సంపాదకుడుగా పాఠకుల నుంచి సెలవు తీసుకున్నాను. 
ఆ రోజు సంపాదకీయంలో 'ఈ బాధ్యతను మళ్లీ కొనసాగించే భాగ్యం 

కలిగినట్టయితే అది నా హృదయ పూర్వక కృతజైతకు కారణమవుతుంది” 

అని వివరించాను. ఆ అదృష్టం మళ్లీ ఇప్పు డు నాకు లభించింది. నేను బాల్య 
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దశలో వదిలివెళిన “మాతృభూమి”, ఇవాళ యౌవనాన్ని సంతరించుకున్నది. 

విదేశీ పాలననుంచి భారతదేశం విముక్తి పొందడానికి, "మాతృభూమి" తన 
కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చింది అని తలుచుకున్నప్పు డు మనసు ఆనందం 

చెందుతోంది. వ్యక్తి స్వాతంత్యం, దేశం వంటి వివిధ శాఖలలోనూ, అభివృద్ధి 

సాధించడమే లక్ష్యంగా ఒక పుతిక నడవాలి. ఈ విధంగా రెండు ముఖ్యమైన 

విషయాలను, మనసులో వుంచుకోవడం మంచిది. 

1. వ(తికావృత్తిని, మిగతా వృత్తులాగా ఒక వ్యాపారంగా మాతం 

ఖావీ ంచకబూడదు. ఆదాయ వ్యయోలనం (కవంబద్బం 

చేయకపోయినట్టయితే ఏ వ్యాపారం గాని అట్టేకాలం కొనసాగదు కదా! 
వ్యాపార ముఖ్య లక్ష్యం అయితే పతికావృత్తి పధాన లక్ష్యం అదికాదు. 

(పజాసేవయే పుతికావృత్తి పధాన లక్ష్యం. 

2. పార్టీ మనస్తత్వాలలోగాని, సంకుచిత భావంతో గాని వృవహరించకుండా, 

విషాగ్నికి చోటు యివ్వకుండా, పతికను జ్యాగత్తగా కాపాడాలి. 

పజలకు చేసే సేవే (పధానంగా భావించి ఒక సాధారణ మనిషి 

సంక్షేమాన్ని, స్వతం(తాన్ని అభివృద్ది చేయడానికి. ఒక శక్తివంతమైన 

సంస్థగా 'మాతృభూమి'ని యింకా అభివృద్ధిచేయడానికి నేను నిర్విరామ 
కృషి చేస్తాను. 

ఈ (పయత్నంలో కొంతైనా విజయం సాధించానంటే నేను వినయంగా 
చెప్పడానికి పూనుకునేదంతా దానికి ఈ పెద్ద సంస్థలో పనిచేసే డైరెక్టర్లు నుంచి 

మామూలు స్థితిలో వున్న ఉద్యోగుల వరకూ, ఐక్యమత్యంతో అందజేసిన 

సహాకారమే కారణం అవుతుంది. కొందరు తగవులకు లాగే మనస్తత్వం 

కలవాళ్లే, అయినప్పటికీ సంస్థ పెరిగే కొద్దీ అవకాశాలు పెరుగుతూ 

వుంటాయి. అందువలన లోపాలను సరిదిద్దు కొనడానికి ఏక చిత్తంతో, 

వివేకంతో, దూరదృష్టితో షుతికలలో పనిచేసే వాళ్లు నడచుకోవడం అవసరం. 

డైరెక్టర్లు అందరూ చాలాకాలంగా నాకు పరిచయం వున్న మితులే. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమ కాలంలోనే, కారూర్ నీలకంఠ నంబ్య్నూదిపాడ్ నాతో 

సన్నిపాతమైన మై(తి నెరపిన స్నేహితులు, రూపంలో గాని, స్వభావంలో 

గాని, నాటికి, నేటికి ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. వయస్సు. డెబ్బైయేళ్లు 
అయినప్పటికీ, యింకా ఉత్సాహవంతుదైన ఒక యువకునిలా 
నడుచుకునేవారు. “మాతృభూమి కంపెనీ ప్రారంభమైన నాటినుంచే, ఆయన 

డైరెక్టరు కొంతకాలంపాటు మేనేజింగ్ డైరెక్టరుగా వున్నారు. 'మాతృభూమి' 

అభివృద్ధి గురించి చెప్పేటప్పుడు స్వంతకుటుంబం అభివృద్ధిని గురించి 

మాట్లాడేటట్టుగా సంతోషంతో అయన ముఖం వెలిగి పోవడం చూడవచ్చు. 
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వినయం, వివేకవంతం అయిన మాటలు, నడుచుకునే తీరూ, ఆయన 
(పత్యేకతలు. ఈ పుస్తకాన్ని (పచురిస్తున్న ఈ రోజున ఆయన డైరెక్టర్గా లేక 
పోయినప్పటికీ 'మాతృభూమి ముదణ, (వచురణకర్త ఆయనే. 

“మాతృభూమి"కి సంబంధించినంతవరకూ ఆయన (పేమకు లోకే లేదు. 

అంబ లకాట్టు కురుణాకరమీనన్, మరొక డైరెక్టర్ మలబార్ కాంగేన్లోనూ, 

హరిజన పురోగతిలోను, పాటుబడిన గౌరవనీయులైన సభ్యులు. చట్ట 

నిరాకరణ సిద్ధాంతం పట్ల విశ్వాసంతో, ఉద్యమాన్ని ఆదరించినప్పటికీ, చట్ట 

నియమాలను అధిగమించడానికి యిష్టపడనివారు. ఆయా పనులను, వాటి 

వాటికి తగినట్టు జరపాలన్నది ఆయన సిద్ధాంతం. దయ, కరుణ చూపడం 

స్మకమమైన పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని ఆయన చెప్పేవారు. సత్యాన్ని 

అనుసరించడంలోనూ, కార్య(కమాలను నస్మకమంగా నిర్వహించడంలోనూ, 

ఆయన కనపరచిన మానవత్వం తక్కినవారికి మార్గదర్శకమైనది. 

టి.వి. సుందరం అయ్యర్ స్వుపనిద్దులైన ఒక (క్రిమినల్ లాయర్. క్రీర్తి 

కాంక్ష ఏ మాతం లేని నునిషి. _పారంభకాలంనుంచి నేటివరకు డైరెక్టర్గా 

వుంటున్నవారు. తవ పార్టీ వారి కోనరం, న్యాయస్థానంలో చివరివరకూ పోరాడే 

వారయినవ్పటికీ, డైరెక్టర్ల సమావేశాలలో పోరాడడానికి గాని, వాదించడానికి గాని 
యిష్టవడేవారుకాదు. వాదంలేని విషయాలను 'ఎక్స్పార్టీ" కేసుల్లా ఒక లెక్కన 

తీర్మానించవచ్చని, సుందరం అయ్యర్ చెప్పేవారు. డబ్బు విషయంలో చాలా 

ఖచ్చితమైన మనిషి అయినప్పటికీ,  'మాతృభ్లూమికి సంబంధించిన 

బాధ్యతలను, పూర్తి చేసేందుకు వెనుకాడనివారు. 
శ్రీమతి శ్టి.ఎ. కుటి అమ్మాళఅమ్మ మరొక డైరెక్టర్ కేరళలో కాం(గెన్ సేవ 

చేసి పేరుపాందిన అతికొద్దిమంది (స్తీలలో ఈమె ఒకరు. శ్రీ 3. మాధవ మీనన్. 

మరాక డైరెక్టర్. ఇవాళ ఆయన “మాతృభూమి” డైరక్టర్స్ బోర్డు 

అధ్యక్తులుగానూ, కంపెనీ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఏ.ఎమ్. నాయర్ 

మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. సవాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొని, చాలాకాలం కేరళ 
కాం(గేన్తో సంబంధంవున్న మాధవ మీనన్ మ్మదాసు మం(తిమండలిలో 

ఒకరుగా కొంతకాలం పని చేశారు. ప్రారంభ కాలంనుంచే ఆయనకు 

“మాతృభూమి తో సంబంధం వుంది. సంపాదకులుగాను బాధ్యత వహించారు. 

నాకు చిన్నప్పటినుంచే బాగా తెలిసినవారు. డైరెక్టర్ల నమావేశంలో ఆయన 

చాలా ఉత్సాహం చూపేవారు. రకరకాలుగా “మాతృభూమి” అభివృద్ధికి 

సహాకరించినవారు. 
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నేను సింగపూరనుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలంపాటు డాక్టర్ చంద్ 

కూడా మాతృభూమి డైరెక్టర్గా వుండేవారు. అనారోగ్యకారణంగా ఆయన ఆ షదవిని 
కొనసాగించడానికి సాధ్యపడలేదు. 

“మాతృభూమి” ఆవర్శవానికి కృషి చేసినవారు మరొక డైరెక్టర్ శ్రీ కేశవన్ 

నాయర్. ఇటీవలి కాలంలో డైరెక్టర్స్ బోర్డులో సభ్యలెన వారాయన. కాని 

అంతకుపూర్వం నుంచే “మాతృభూమి అభివృద్దికి ఎక్కువ (పోత్సాహం 

కనబరచినవారు.. 

క్రీజిన చంద్రన్, కె. కుమారన్ నాయర్, కుట్టి కృష్ణ మీనన్ డైరెక్టర్స్ బోర్డు 
తక్కిన సభ్యులు కాం(గైెన్లో చాలా కాలం వనిచేసిన క్రిజిన చందన్ 

కొంతకాలం పార్లమెంట్ సభ్యులుగా వున్నారు. "మాతృభూమి" (పథమ 

మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దాని పాథమిక స్థాపకులలో ఒకరైన కె. మాధవన్ నాయర్ 
కుమారుడు కుమారన్ నాయర్ కె. కుట్టి కృష్ణ మీనన్ డైరెక్టర్స్ బోర్డులో 

కొంతకాలమే సభ్యులుగా వున్నారు. 

ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాతనే కదా నేను మల్లి సంపాదన బాధ్యత చేపట్టాను! 
ఒకరిద్దరు తప్ప, .పారంభకాలంలో నాతో పనిచేసిన వారెవరూ నేను తిరిగి 

వచ్చిన తర్వాత "మాతృభూమి'లో లేరు - టి.వి.ని. కిడావ్ తప్ప నంపాదక 

వర్గంలో నాకు సంబంధించినంతవరకు అంతా కొత్తవాళ్లే అయితే చాలా రోజులు 

కొనసాగవలసిన అనుబంధం కాబట్టి మా స్నేహబంధం కొద్ది కాలంలోనే నన్ను 

వాళ్లతో కలిపింది. ప(తికావృత్తినుంచి దూరమై చాలా కాలం గడిచిన నాకు, 

వాళ్ల సవాయం సలవోలు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. 

కేరళ జాతీయరంగంలోను, _పజా జీవితంలోనూ ఎన్నో కొత్త అభ్మిపాయాలు 

ఉత్పన్నమయ్యాయి. చాలామంది కొత్త నాయకులు తయారైవుండడం కూడా 
వేను చూశాను. చాలాకాలం మాతృదేశంలో లేని నాకు అందరి గురించీ 

తెలుసుకొనడానికి, నా మితుల సవోయం చాలా అవసరమయింది. ప(తికను 

బాగా నడపడానికి, వాళ్ల సవోయం కావాలన్న వషయం (_పత్వ్యేకంగా చెప్పాలా? 

కాంగెన్ లక్ష్యాలను నెరవేర్చడంలో ఒక ఆయుధంగానే "మాతృభూమి" 

వుంటుంది అన్నదే "మాతృభూమి* _పారంభకాల లక్ష్యంగా వుండేది. స్వతంత 
పోరోటకాలంలో ఆ లక్ష్యాన్ననునసరించి వుతికను నడవడం ఎలాంటి 

యిబృందీలేదు. స్వతంతం పొందిన తర్వాత కాంగెన్ లక్ష్యం మారింది. 

(పజాక్షేమం మూర్తిభవించిన దేశాన్ని రూపొందించడం దాని _పస్తుత లక్ష్యం. 
దానికి తగ్గట్టుగానే 'మాతృభూమి” లక్ష్యం రూపొందెంచబడింది. అయినప్పటికీ 
ఆ లక్ష్యాన్ని అనుసరించడంవల్ల, కొన్ని యిబృందులు ఎదురయ్యాయి. 

కాం్యగెన్ లక్ష్యానికి ఆదరణ అంటే దాని అర్థం, కాంగెన్ (పభుత్వం 
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చేపట్టినదంతా సరియైనదని తలాడించమన్నది కాదు. ఒక (పజాక్షేమం 

నిండిన దేశాన్ని - రూపొందించే గొప్పలక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనల్ని 

తీసుకుపోయే మార్గంలో (పభుత్వం పయనించడంలేదు అని అనిపించే 

ధోరణిని, అది కాంగెన్ అయినా, విమర్శించడానికి “మాతృభూమి” 

వెనుకాడలేదు. పార్టీ బంధాన్నింటి సత్య దృక్పధంలో, వార్తలను అందచేసి, 

నిష్పక్షపాతంగా విమర్శలు చేస్తూ "మాతృభూమి" ఒక ఉన్నతమైన ధోరణిలో 

నడుస్తూ వచ్చింది. “మాతృభూమి పట్ల ఆదరణ పెరగడానికి ఇదే కారణం. 

"మాతృభూమి" కంపెనీ పత్యేక విశిష్టత గురించి, చాలామందికి తెలియదు. 

కంపెనీ పెట్టుబడి (పస్తుతం పదిహేడు వేలకు పైగా లేదు. దాని ద్వారా 
ఎక్కువ లాభాలు పతి యేటా ఎక్కువవుతున్నాయి. అయినా దాన్ని అలాగే 

భాగస్వాములు పంచుకోవడంలేదు. లాభంలో కొంత భాగాన్ని మామే వాళ్లు 
తీసుకుంటున్నారు. మిగతా ధనాన్ని “మాతృభూమి” అభివృద్దికే ఖర్చు 

పెడుతున్నాం. ఈ పెద్ద సంస్థ ఆవిధంగానే అభివృద్ది సాధించింది. ఇవాళ ఒక 

నాణ్యమైన వార్తాష్మతిక, నడపడానికి కావలసిన యంత పరికరాలు, 

“మాతృభూమి” కి స్వంతంగా వున్నాయి. పనిచేసేవాళ్లకు న్యాయమైన జీతాలు, 

నిర్దీత దినాలలో తప్పకుండా యిస్తున్నారు. 'బోనన్ (పావిడెంట్ ఫండ్ 

“గ్యాట్యుటి' "పెన్షన్ అన్నీ వున్నాయి. (పభుత్వ కార్యాలయాలలో వుండే సెలవు 

సదుపాయంకూడా "'మాతృభూమి' సిబ్బందికి వుంది. "మాతృభూమి" లాభాలు 

పొందడానికి స్థాపించిన వ్యాపార సంస్థకాదు. సేవ చేయడానికి పారంభించబడ్డ 

ఒక జాతీయ సంస్థ భారతీయ వార్తా ష(తికలలో 'మాతృభూమి కి ఒక 

ఉన్నతమై న స్థానం వుందంకే దానికున్న కారణాలు ఇవే. 

భారత _పధాని నెహూ 1955 నం!! డిసెంబర్ యిరవై ఎనిమిదో తేదీన 

“'మాతృభూమి' కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఆ రోజున ఆయన అన్నారు. 

"మాతృభూమి" ఈ [పదేశానికి చెందిన ఒక దిన పష్మృతిక అయినప్పటికీ యిది 

భారతదేశమంతా ఎరిగిన పుతికగా వుంటోంది. ఈ స్యుపసిద్ధమైన దినపతిక, 

భారత స్వాతం్యత్య పోరాటంలో, మహోన్నత పాత వహించినది. ఇంకా 

(పజల మధ్య మంచి పేరు (పతిష్టలు సాంది "మాతృభూమి" రోజు రోజుకీ 

అభివృద్ధి గాంచడం చూసి నేను ఆనందిస్తున్నాను. కేశవమీనన్ తన 

స్వాగతోవన్యాసంలో, “మాతృభూమి ముఖ్యమైన ఓ విషయాన్ని (పస్తావించ 

లేదు. నా (గంధాలు అనువదింపబడి “మాతృభూమిలో (పచురింవబడ్డాయి. 

ఇందువల్ల ఒక (గంధకర్తకు (పచురణ సంస్థకు మధ్య వున్న సంబంధం 

“మాతృభూమి'కి నాకూ మధ్యవుంది. 'మాతృభూమి'కి నా శుభాకాంక్షలు. 

ఈ విధంగా 'మాతృభూమి' నాయకుల నుంచి _పశంసలు పొందింది. 
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"మాతృభూమి" ఇటువంటి పేరు పొందడానికి చాలా మంది తమ _శమను 

ధారపోశారు, కీర్తిశేషులు సి. రాముణ్ణిమీనన్, క. కేళప్పన్ కుంజ్ఞరారు 

పరియార్, పి. నారాయణన్ నాయర్, ఎం.కె. రాజా, కె.ఐ. దామోదర మీనన్, 

సి.హెచ్. కుంజ్ఞప్ప మున్నగు వారు ఒక్కొక్క సమయంలో 'మాతృభూమి” 
సంపాదక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. దాని (పత్యేకతను రూపొందించడానికి 

పాటుపడ్డారు. "మాతృభూమి" సహ సంపాదకుడు శ్రీ కుంజ్ఞప్ప కృషి యింకా 

కొనసాగుతూనేవుంది. కేరళ ప్యాతికేయుల్లో కుంజ్ఞప్పకు గల అనుభవం, ' 

సామర్థ్యం వున్నవారు చాలా కొద్దిమందే. అందరూ చదివి ఆనందించ తగ్గ శైలి, 
ఆయనకే వున్న (పత్యేకత, ఇంగ్లీషు మాటల అర్థం, ఉద్దేశ్యం, అణిమ్మాతం 

తగ్గకుండా, వాటి తేటతెల్లమైన మలయాళంలో అందించగల దిట్ట. భారత 

దర్శనం, సమైక్య భారతం, స్వీయచర్శిత (నెహూ) మొదలైన (గంధాల 
అనువాదంలో ఆయన (పత్యేకమైన రచన : శైలి, అందాన్ని స్పష్టంగా 

చూడవచ్చు. 

సంపాదక వర్గంలో పనిచేసిన కొందరు ముఖ్యమైన మిత్రులను గురించి, 
చెప్పుకునేప్పుడు వార షతిక సంపాదక బాధ్యత న్వీకరించిన క్రీ ఎన్.పి. కృష్ణ 

వారియర్ను గురించి చెప్పకుండా వుండలేము. మంచి పాండిత్యం, 

రచనాపాటవం గల వారియర్ ఏ విషయాన్నయినా సరే యిట్ట (గహించే 

సామర్థ్యం గలవారు. చాలా క్లిష్టమైన ఎషయాలను సైతం చాలా వేగంగా 

అర్థంచేసుకుని, ఎదుటివారికి సులభమైన శైలిలో వివరించగల సామర్థ్యం 

కలవారు. పైగా కొన్ని విషయాల పట్ల నిర్దిష్టమైన అభిపాయాలు గలవారు. 

ఆయన అభిపాయలలో ఏకీభవించనివారు సైతం, ఒక మంచి పండితుడు, 
ఆలోచనాపరుడు, అన్న స్థాయిలో వారియర్ మాటను కాదనలేరు. 

సమర్ధులు, ఉత్సాహవంతులు అయిన చాలామంది యువకులు 

'మాతృభూమి' సంపాదకవర్గంలో పనిచేసేవారు. 

అయినా 'మాతృభూమి'కి జీవనాడిగా వున్న వారు దాని మేనేజర్ శ్రీ యన్. 

కృష్ణన్ నాయర్ అసాధారణ సామర్థ్యం, వినయం గల వ్యక్తిత్వం కలవారాయన. 

ఆయన _ విశిష్టవ్యక్తిత్వాన్ని సన్నిపాతంగా మనలీవాళ్లు మా(తమే 

తెలుసుకోతగ్గది. అక్షరాల కంపోజింగ్ నుంచి రోటరీని తిప్పడంవరకూ- అచ్చు 

యంతానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను, ఆకళింపుచేసుకొని 

వవరించ/ల సమర్శ్భులు శ్రీ నాయర్. "మాతృభూమి" (పెన్లోనూ, పష్యతిక వివధ 
విభాగాలలోను, వని చేసేతీరు బాగా తెలిసినవారు. అచ్చుయం[తంలో ఏ 
భాగమైన చెడినట్లయితే, బాగు వేసే సామర్థ్యం గలవారు. ఒక మంచి 

వ్యాపారికి వుండవలసిన సూక్ష్మ బుద్ది, ఒక కుటుంబ పెద్దకు వుండవలనిన 
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మర్యాద, మంచి నడవడిక, ఒక పారిశామికవేత్తకువున్న బాధ్యతా నిర్వాహణ 

సామార్థ్యం, ఒక మత బోధకున్ని. డగ్గర వుండే పట్టుదల, విశ్వానం, 

యివన్నీవున్న ఒక మనిషిని చూడాలంకే “మాతృభూమి” మేనేజర్ 

కృష్ణనాయర్నే చూడాలి. ఇన్ని వుండికూడా ఎప్పుడూ కృష్ణనాయర్ దగ్గర 

హడావుడి కనిపించదు. ఒక పని కూడా అస్తవ్యస్తంగా వుండదు. అక్కడ పని 

చేసే వాళ్లను వాళ్లకు తెలియకుండానే తన వెంట నడిపించేవారు. తన చేత 

కాని పనిని “యిది వీలుకాదు అని చెప్పడానికి వెనుకాడనివారు. 
“మాతృభూమి” కార్యాలయంలో పని చేయడానికి అమితానందం 

చెందేవారాయన. కొందరు మనుషులకీ, కొన్ని సంస్థలకీ మధ్య వున్న 

సంబంధం వాళ్లు లేకుండా ఆ సంస్థలను ఊహించలేము. "మాతృభూమి'కీ 

కృష్ణనాయర్కు వున్న నంభంధం అటువంటిది. వార్తలను త్వరగా 

సేకరించడానికి కావలసిన టెలిపింటర్ సౌకర్యాలను కల్పించడానికి ప(తికను 

తొందరగా పచురించడానికి కావలసిన రోటరీ(పెన్ నెలకొల్పడానికీ, యింకా 

ఇటువంటి సౌకర్యాలను వెంట వెంటనే (పవేశపెట్టడానికి, నూతన 

సదుపాయాలు సమకూర్చడానికి పయత్నించారు కృష్ణనాయర్. 

మరో వ్యక్తి గురించి కూడా యిక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఆయన మాధవఫణిక్కర్. 

'మాతృభూమి'కి సేవచేయటమే లక్ష్యంగా గలవారిలో మాధవఫణిక్కర్ను 

మించిన వాళ్లెవరూ లేరు ఇరవైయేళ్ల కాలం, ఫణిక్కర్ “మాతృభూమి"లో ఒక 

అటెండర్గా పని చేశారు. నిజాయితీ, సకమ బాధ్యతా నిర్వహణ మొదలైన 

మంచి లక్షణాలు గలవారు ఫణిక్కర్. 1948 వ సం!! నేను మళ్లీ బాధ్యత 
తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఫణిక్కర్కి యాఖై యేళ్లు వుండవచ్చు. స్నానం 
చేసి, నుదుట బొట్టు పెట్టుకుని, శుభమైన దుస్తులు ధరించి, నిర్జిత 

సమయం తప్పకుండా ఫణిక్కర్ కార్యాలయానికి వచ్చేవారు. తను 

నిర్వర్తించవలనిన పనులను స్మకమంగా చేసే వారు. ఏదైన కొనడానికి 

డేబ్బిచ్చినట్లయితే వస్తువుతో పాటు లెక్కకూడా పట్టుకు వచ్చేవారు. 

ఫణిక్కర్కు బంధువులెవరూ లేరు. ఆయన కుటుంబమే "మాతృభూమి. నేను 

మళ్లీ చేరి రెండేళ్లు గడిచిన తర్వాత వ్యాధ్యిగస్తులైన ఫణిక్కల్ వైద్య 
నిలయానికి వెళ్లేవరకు మా యింట్లోనే బనచేశారు. ఒక రోజు రాతి ఫణిక్కర్ 

ఆఖరి వార్త విన్నప్పుడు ఇంట్లోనూ, కార్యాలయంలోనూ, భర్తీ చేయలేని ఆయన 

లోటును తలచుకుని వేదన చెందాను. ఒక మనిషిని నిజంగానే గొప్పదనం 

అవ్వోదించేది. ఆయన నిర్వహించే పదవికాదు, నహజంగా ఆయనకున్న 
సుగుణాలు మా(తమే ఒక మనిషి బెన్నత్యాన్ని చాటుతాయి. అవఎధంగా 

మాధవఫణిక్కర్ ఒక ఉదాహరణగా భాసించారు. 
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మాతృభూమి _పారంభకాలంకన్నా వేర్వేరు అంశాలలో పాఠకులు మార్పు 

చెంది వున్నారు, వారి అభిరుచులు మారాయి. అవసరాలు ఎక్కువయ్యాయి. 
వార్తలను తెలుసుకొవాలన్న ఉత్సాహం, ఎక్కువయింది. ఎంతటి ఏక్మాగతతో 

పనిచేసినప్పటికీ పాఠకుని తృప్తిపరచటం అంత సులభంగా కనిపించలేదు. 

“మాతృభూమి” (పచురించే వార్తలలో ఒక భాగం, కొందరు రచయితలు 

పంపే వ్యాసాల నుంచి తీవుకోబడేవే. వాటిగురించి పాఠకుల ఆమోదం పొందని 

ఉత్తరాలు రాకపోవడం చాలా తక్కువే. నిజాన్ని తెలుసుకునే దృక్పధంతో 

విషయ అవగాహనతో వార్తలను వచురించాలని పయత్నించినప్పటికీ కొన్ని 

సందర్భాలలో తెలినీ తెలియకుండా వార్తల నాణ్యత న్వభావం మారిపోవడం 

సహజం. తప్పుచేయడం అన్నిరకాల మనుషులకీ సహజమే కదా! 

వ్యక్తులనుగాని, (పజా సంస్థలను గాని, సంస్థలకు సంబంధించిన 

విషయాలలో గాని "మాతృభూమి" దృకృథధం తమ అభ్మిపాయాలకు 

అనుకూలంగా లేదని తెలిసినప్పుడు, స్వార్థపరులు ఆ స్థితిని మార్చే విధంగా 

"మాతృభూమిని తాము స్వాధీనం చేసుకోవడానికి (పయత్నించక పోలేదు. 

కొందరు (పముఖ వ్యక్తులు, తమ పలుకుబడిని దీనికోసరం 

ఉపయోగించడానికి కూడా వెనుకాడలేదు. అయితే (వజాక్షేమం - ..జ్యం - ఈ 

రెండిటికీ విరుద్ధమైన ఒక ఆచరణలో దిగడానికి “మాతృభూమి” ఎప్పుడూ 

అంగీకరించింది లేదు. ఆ కారణంగా కొందరు మి్మితుల ఎరోధాన్ని కూడా 

ఎదుర్కొనవలసివచ్చింది. అయినప్పటికీ "“చేయవలనిన దాన్ని చేశాము” అన్న 

సంతృప్తి మాకెంతో ఓదార్పునిచ్చింది. 

ఆ రోజుల్లో షుతికలో వచురించడానికి కావలసిన విషయాలు, చర్చించతగ్గ 

సమస్యలు చాలా ఎక్కువయ్యాయి. సాధారణంగా జరిగే సంభవాల నుంచి 

విడివడి నడుచుకునే విధంగా వార్తల అంతస్తును బట్టి (పచురింబే తీరును 

బర్తే, ఒక ప్యతిక అంతస్తును, పలుకుబడిని నిర్ణయిస్తాయి. అయినప్పటికీ 

అలా ఎన్నుకోబడిన విషయాలు, (పచురించిన విధానం, కొన్ని సందర్భాలలో 

తృప్తిని యివ్వజాలవు. అయినప్పటికీ, నంపాదకులు వారి వారి సామర్థ్యానికి, 

అభ్మిపాయానికి తగ్గవిధంగా చేసే పనిని బాగులేదని తిరస్కరించడానికి నాకు 

యిష్టం లేదు. తప్పును నూచించకపోవడం నిజాయితీ కాదు. మంచిని. చెడును 

వాటికి తగ్గ మంచిభాషలో వివరించే సామర్థ్యం కలిగివుండడం ప్యాతికేయులకు 

వర(వసాదం లాంటిది. అయినప్పటికీ చాలా కొద్దిమంది దగ్గరే అది 

వుంటోంది. 

నేను వివిధ రంగాలలో పనులు చేశాను. వివిధ వృత్తులను చేపట్టి 

నడిపాను, అయినప్పటికీ 'మాతృభూమి” కార్యాలయంలో, నేను 
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పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు ఏర్పడ్డ ఆనందం సంతృప్తి మరే వృత్తిలోనూ నాకు 

కలుగలేదు. 'మాతృభూమితో నాకు ఏర్పడ్డ సన్నిహిత నంబంధమే నాకు 

ఏర్పడ్డ సంతృప్తికి కారణమేమో! వతికలో ఏదైనా తప్పు కనిపించినా, ఆ 

షతికాధోరణి గురించి ఎవరైన లోపంగా మాట్లాడినా, నా మనసులో చెప్పలేని 

బాధ కలిగేది. ఎలాంటి (ద్ద కలిగివున్నప్పటికీ, విమర్శలు రాకపోవు. “ఒక 

వార్తా షుతికగా 'మాతృభూమిని నేను ఒక ఆదర్శ దిన పతికగా 

భావిస్తున్నాను” అని ఒక (పభుత్వ అధికారి ఒకసారి నాతో అన్నారు. ఆ 
పొగడ్త నాకు అనంతమైన ఆనందాన్ని కల్లించినప్పటికీ, దాంతోపాటు 

ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగించింది. 'మాతృభూమి'కి సంబంధించినంతవరకూ నా 

-ఊహల్లో ఉన్నతమైన ఆదర్శం కలిగివున్నాను. దాన్ని ఆచరణలో పెక్తే 

విధానంలో నాకు సంపూర్ణ విజయం లభించినట్టు నమ నమ్మలేదు. ఆచరణలో 

సాధ్యమా అన్న సందేహం నాలో వుంది. నా ఆశ్చర్యానికి అదే కారణం. 

"మాతృభూమి ఉన్నత ఆదర్శమే లక్ష్యంగా, దానితో సంబంధంవున్న అందరినీ, 

హృదయపూర్వకంగా (పయత్నించడం ఎంతటి మవహా(పసాదం! 

"మాతృభూమి" _చురించేరంతా నిజమని నమ్మే పాఠకులను 
నేనెరుగుదును. అందువల్ల వాటిలో కొన్ని అబద్ధమైన వార్తలను చూస్తే చాలా 

బాధ కలుగుతుంది. అభిపాయాలను వెలిబుచ్చేప్పుడు కూడా, సత్యానికి 

విరుద్ధమైన వాటికి తీసుకునేప్పుడు బాధ కలుగుతుంది. _పజా క్షేమమే మా 

లక్ష్యంగా నిష్పక్షపాతంగా నిలబడి, వార్తలను వమర్శించాలన్నదే “మాతృభూమి” 

ఆదర్శం. రకరకాల అభిపాయాలు వున్నవారు సంపాదక వర్గంలో వున్నారు. 

అయినప్పటికీ "మాతృభూమి" కంటూ ఒక పతక అభిపాయం వుందన్న 

విషయం వారందరికీ తెలుసు. వారు తమ వ్యక్తిగత అభిపాయాలను 

షతికద్వారా చెప్పడానికి వీలు కాదు. _పజాభ్మిపాయాన్ని మాతమే కేందంగా 

భావించి వ్యతికను నడపకుండా, (పజాభిపాయాన్ని రూపొందించడం కూడా 

ప(తికలబాధ్యత అని భావఎంచాలి. 'మాతృభూమి' అభ్మిపాయం, సంపాదకుని 

వ్యక్తిగత అభ్మిపాయం, ఎప్పటికీ ఒకటిగానే వుంటుందని భావించడానికి 

వీలులేదు. కొన్ని సందర్భాలలో ఏకీభవించక పోవచ్చు. అటువంటి 
సందర్భాలలో “మాతృభూమి' సిద్ధాంతాలకు అనుగుణమైన అభిపాయానికే 

(పధమ స్థానమిస్తాను. సంపాదకీయంలో ధ్వనించే 'మనం' ఎవరి స్వరం అన్నది 

చెప్పడం సాధ్యంకాదు. అయితే అభ్మిపాయం (పచురించడానికి, దీనికన్నా 

సులభమైన మాట ఏదైన వుండాలన్నది సందేహమే. ప(తికా ధర్మాల గురించి 

ఒకసారి “మాతృభూమి"లో రాసింది యిక్కడ వివరిస్తున్నాను. 
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'స్వాతంతం వచ్చిన తర్వాత, మన దేశంలో పుతికల సంఖ్య నాణ్యత 

ఎక్కువయ్యాయి. దెన ప్యతికలు, వార, మాస వ(తికలు అన్ని కలసి భారత 

దేశంలో మొత్తం ఆరువేల తొమ్మిది వందల (పచురణలు వెలువడుతున్నట్లు 

'స్టాటిన్టిక్స్' వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. వాటిలో ఆరు వందలు దిన 
ప(తికలు, వార పష్యతికలను, మాస షతికలను కొని చదివే చందాదారులు 

మనదేశం మొత్తంమీద నలభై లక్షల కన్నా ఎక్కువ లేరు. భారతదేశం జనభా 
బట్టిచూస్తే యిది చాలా తక్కువే. ఇంగ్లండ్లో 'న్యూన్ అవ్ ది వరల్డ్ అన్న 

ఒక ష(తికకు మాతం ఎనభై లక్షల చందాదారులు వున్నారు. ఈ విషయం. 

తెలిసినప్పుడు మనం యింకా ఎంత పురోగమించాలి? అన్నది అర్థమవుతుంది. 

చందాదారుల సంఖ్య తక్కువగా వున్నప్పటీకీ పిక పాఠకుల నంఖ్య చదివించి 

వినేవారి సంఖ్య దానికి ఆరు రెట్లు, ఎనిమిది రెట్లు వుంటుందని 

భావించవచ్చు. (వజల మధ్య షుతికల పట్ల ఆసక్తి రోజురోజుకీ 

ఎక్కువవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. ఈస్థితి వృతికల బాధ్యతను యింకా 

పెంచుతుంది. వార్తలను అందజేయడం, వాటిని గురించి విమర్శించడంతో 

సరిపోదు. పుతికల బాధ్యత (పజల వవేకాన్ని, నాగరికతను పెంచడానికి, 

వారికి మంచి స్వభావాలను, ధైర్యాన్ని నూతనోత్తేజాన్ని కలిగించడానికీ 

ప(తికలు బాధ్యత వహించాలి. అందువల్ల ప్మృతికలు అభిపాయాలు 

వెల్లడిచేయడంలోను, భౌషను ఉపయోగించడంలోనూ, చాలా జ్యాగత్తగా 

వుండడం చాలా అవసరం. సంఖ్య అధికమయేప్పుడు నాణ్యత తగ్గడం 

, సహజమే. దేశంలో కొన్ని గొప్ప షతికలను గురించి చెప్పేప్పుడు కూడా, ఈ 

స్థితి యధార్థమైనదే. దాచనక్కరలేదు. అభ్మిపాయం వెలిబుచ్చడం అన్న 
ముసుగులో, నిజం కాని వాటిని, అవమానకరమైన వ్యాసాలను, విమర్శలను, 

ఈ రోజుల్లో షతికల పేజీలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటువంటి నెచ్యాన్ని 

ఎత్తి చూపే షుతికలు ఒకటి రెండు కావు; కొన్ని పతికల వైఖరిని, 

చూస్తున్నప్పుడు మనకున్న స్వాతంత్ర్యాన్ని మనం స(కమంగా 

వినియాోగించుకుంటున్నామా* అన్న అనుమానం కూడ కల్గుతుంది. 

దురాలోచనతో ఒక వ్యక్తి మీద నిందలు మోపడం, విమర్శించడం వల్ల 

అప్పటికప్పుడు షతికకు మంచి _పచారం లభించవచ్చు. అయితే ఒక వతిక 

గౌరవాన్ని నిర్ణయించేది అది కాదు. ధన సంపాదనకు మ్మాతమే ఒక షతిక 

ఏర్పడినట్లయితే నిశ్చయంగా ఆ విక గౌరవం పెరగదు. వ్యక్తుల్లాగా 

ప్యతికలు కూడా తమ గౌరవాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి. నిజాలను 

బాగా పరిశీలించి, పకటించడం, నిష్పక్షపాతంగా నిలబడి సంఘటనలను 

విమర్శించడం స్వార్థంకోసరం ఒక వ్యక్తి నడతను, వ్యక్తిగత జీఎతాన్ని దెబ్బకొట్టు 
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- విధంగా వ్యాసాలను ,_పచురించకుండా కాపాడుకోవాలి. అందరి వ్యక్తిగత 

జీవితాలను గౌరవించవలసింది మన బాధ్యత. ఒకరిని గురించి ఎవరైనా ఏదైనా 

చెప్పాలంటే పుతికల పుటల్లో వాటికి స్థానం యివ్వకూడదు. సాధారణ 

పజలందరూ కూడా ఒకరి గురించి చెడ్డ విశేషాలను వినడానికి ఉత్సాహం 

చూపడం సహజమే. అటువంటి ఉత్సాహం కలవారు బాధ్యతాయుతమైన 

ప(తికలు ఎర వేయవు “క్రిస్టియన్ సైన్స్ మానిటర్ అన్న పుతికను 

(పారంభించినప్పుడు దాని ధ్యేయం గురించి యిలా చెప్పారు. “ఎవరికీ చెడు 

తలపెట్టకూడదు అందరికీ మంచి చేయాలి" అదే మానిటర్ లక్ష్యం. 

వ్యక్తులకు వున్నట్టు వ్మతికలకు కొన్ని ఉన్నతమైన లక్ష్యాలు వుండాలి. 

వాటిని నెరవేర్చడానికి మాంచెస్టర్ గార్డియన్ సంపాదకుడు సి.పి. స్కాట్ 

చెప్పినట్లు, మంచి ఎద్య, వివేకం సామర్థ్యం వుండాలి. వాటితో పాటు దృఢమైన 

మనసు బలహీనతకు చోటివ్వని, ధర్మ భావం పొందిక వుండాలి. ఒక నూతన 

దేశ పునర్వికాసాన్ని సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ కాపాడుతూ వచ్చే 

గొప్ప కార్య(కమంలో భాగస్వాములుగా వున్న మనం అందరమూ పుతికలకు 

సంబంధించిన ఈ పవ్శిత ధర్మాన్సి జాపకం వుంచుకోవడం చాలా మంచిది. 

1962వ సం! “మాతృభూమి ఎర్నాకుళం నుంచి (పచురించడం 

ప్రారంభించగానే దాని కీర్తి పకాశించింది. గౌరవం పెరిగింది. ఆదాయం కూడా 
టౌగా ఎక్కువయింది. గత సంవత్సరం నికర ఆదాయం ఒక కోటిని దాటింది. 

ఈ రోజుల్లో రెండు లక్షలకన్నా ఎక్కువగానే పృతికలు అచ్చవుతున్నాయి. కేరళ 
పజల హృదయాలలో, “మాతృభూమి'కి వున్న గౌరవాన్ని'యిదే బుజువు 

చేసింది. సాధారణ (పజలు కూడా 'మాతృభూమిని తమ ప్యతికగానే 

భావిస్తున్నారు. 'మాతృభూమి' ఈర్ష్య కలిగించే ఈ అభివృద్ధిని నిరోధించడానికి 
ఎదురు కృత్యంలో దిగినప్పటికీ అది క్రమింపరాని రా ఖావించతగ్గది. 

అటువంటి సాహసకృత్యానికి ఎవరూ పూనుకోకూడదన్నదే నా హృదయ 
పూర్వకమైన (పార్ధన, 



ఇతర రంగాలు 

చాలాకాలం మాతృదేశం నుంచి విదేశానికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పాత 

సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి, కొత్తవారిని కలునుకొని పరిచయం 

ఏర్పరచుకోవడానికి ముఖ్యమైన రాజకీయ పక్షాల నాయకుల" గురించి 

తెలుసుకొవడానికి కొంత కాలం పడుతుంది. నా పరిస్థితి కూడా ఆవిధంగానే 

వుండేది. పరిస్థితులను బాగా అకళింపు చేసుకున్నా కగానీ నేను రాజకీయ 

రంగంలో అడుగుపెట్టడానికి యిష్టవడలేదు. మదాసులో ఓడ నుంచి దిగిన 

రోజునే ఆనాటి కేరళ కాంగెన్ కమిటీ అద్యక్తుని వద్ద నుంచి నేను శాసన 

సభలో సభ్యుణ్ణీ కావాలని కోరుతూ ఒక తంతి వచ్చింది. నేను “మాతృభూమి” 
బాధ్యతలు చేపట్టాలనే ఆనించాను. 

మళీ కాం్యగెన్లో చేరి కృషి చేసే ఉత్సాహం నాకు లేదు. అయితే కేరళలో 

కాంగేన్ కార్యకలాపాల గురించి, ముఖ్యంగా అందు పాల్గొన్న కార్టగెన్ వాదుల 

గురించీ నేను బాగా తెలుసుకున్నాను. కాం[గెన్వారి మధ్యవున్న తగాదాలు 

వ్యక్తి గత విరోధాలు నాకు విచారం కలిగించాయి. అధికార దాహం, పదవీ 

వ్యామోహం, విపరీతంగా వుండేవి. (పజాక్షేమం కోసం తన కార్యకలాపాలను 

దానికి తగ్గట్టు కల్పించుకుని కృషి చేయవచ్చు. దానికి పెద్ద త్యాగం 

చెయ్యవలసింది లేదు. మామూలుగా గౌరవంగా సమాజంలో సేవ చేస్తూ 

వుందేవారంతా _పజాక్షేమం కోసరం పాటు పడవచ్చు. అటువంటి మనస్తత్వమే 

లేకపోవడం చూసి చాలా వేదన చెందాను. ఈ వేదనకు కారణమైన 

పరిస్థితులు, ఈ పుస్తకం విడుదల కానున్న ఈ రోజులలో మార్పు లేకుండానే 

వున్నాయి. చెప్పాలంకే యింకా అధ్వాన్నంగా తయారయ్యాయి. (పముఖులై న 

కొందరు కాం(గెన్ వాళ్ల మధ్య స్నేహాన్ని ఏర్పరచడానికి ఎంతో (పయత్నించాను. 

విజయం సాధించినట్లు చెప్పడానికి లేదు. 

కాంగెన్ ఉద్యమంలో బహిరంగంగా నేను చేరలేదన్న మాటేగాక, కాంగెన్ 

లక్ష్యాలలోనూ, కార్యకలాపాలలోనూ నాకు ఏశ్వాసం వుండేది. 1915వ సం!! 

నేను కాం(గైన్లో చేరినప్పటినుంచీ ఈనాటి వరకు ఆ మవో సంస్థ పట్ల నా 

(పేమ, విశ్వాసం ధృఢంగా మారకుండా వున్నాయి. కొందరు కాం(గెన్ వాదుల 

పనులు పార్టీకి పనికిరానివని నేను ఒప్పుకోకుండా వుండలేను. అయినప్పటికీ 
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అ మవోనంస్థ మీదున్న గౌరవం తగ్గిపోదు. ఆ సంస్థ పేరు మీదుగా వారు 

చేసే అవకతవక పనులు చూసి సహించలేక పోయాను. స్వాతం(త్యోద్యమ 

కాలంలో అందులో పూర్తిగా పాల్గొన్న జాతీయ వక్షం. అదొక్కటే అయితే, 

స్వతంతం పొందిన తర్వాత దేశంలో ఎన్నో రాజకీయ పక్షాలు ఆవిర్భవించాయి. 

వాటిలో కాం(గెన్ కూడ ఒక రాజకీయ పక్షంగా నిలబడింది. అయినవ్పటికీ 

అధికార వక్షంగా (పత్యేక పాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. 

నూతన (వజా స్వామ్య వ్యవస్థను సుస్థిరం చేయడానికి పార్టీలు 

రూపొందించడానికి, మనం ఇంగ్లండును అనుసరించే పయత్నాలు చేశాము. 

కాం(గెన్ అన్న ఒక సంస్థ సక్రమంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగించే విధంగా వాటి 

సభ్యుల మధ్య ఒక విధమైన తీరును. క్యమశిక్షణను ఏర్పరచి వుండవలనింది. 

ఈ రోజులో "ఖద్దరు ధరిస్తే కాంగెన్ వాళ్లు అని భావించే వాళ్లే ఎక్కువ. 

ఖద్దరు కట్టకపోతే కాం(గెన్వాళ్లు కాదని చెప్పడానికి వెనుకాడరు. కాం(గెన్ పార్టీ 

వాళ్లంటే ఎవరు? కాం(గెన్ సిద్ధాంతాలలో లక్ష్యాలలోనూ మనఃపూర్వకంగా 

విశ్వసిస్తూ దాని కోసరం పాటుబడేవారే కాం[గెన్ వాదులు. కాంగెన్ నభ్యులు 

కావడానికి అవే అర్హతలు సామర్ధ్యం, కార్యశీలత, సేవాహృదయమే, పార్టీలో 

ఒకరి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేస్తుంది. 

ఖద్దరు ధరించడంలో నమ్మకం లేకపోయినప్పటికీ కాంగెన్ యితర 

సిద్ధాంతాలలో లక్ష్యాలలో సంపూర్ణ విశ్వాసం వున్న వాళ్లున్నారు. అయితే వాళ్లను 

నిజమైన కాంగెన్ వాదులుగా అంగీకరించడం లేదు. మనం మన సిద్ధాంతాలకు 

తగిన జీవితాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు మనసుకు తృప్తి ఏర్పడుతుంది. దీనినే 

మనం ఆకిస్తాము. ఇతరులను తృప్తిపరచడానికి తను నమ్మని దానిన 

చెప్పడానికి, చేయడానికి పూనుకున్నట్లయితే అది తనకు తానే ఏర్పరచుకునే 

కీడు అవుతుందే కాని పజా జీవితంలో గౌరవాన్ని అధికం చేయదు. అధః 

పతనానికే దారి తీస్తుంది. 

“కాంగెన్లో చేరి కృషి చేయలేదు” అనుకున్నప్పటికీ ఇతర రంగాలలో కృషి 

చేసే అవకాశం నాకు లభించింది. - కేరళలోనూ ఇతర్మత వివిధ బపారంగ 

సభలలో పాల్గొనడానికి నాకు ఆహ్వానం వచ్చింది. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, 

కార్మికులు మొదలైన వారి మవోసభలలో మతం; సమాజం, రాజకీయాలు, 

సాహిత్యం, సాంస్కృతిక సంస్థలకు చెందిన సభలలో ఉపన్యసించడం నాకు ఒక 

అలవాటయిపోయింది. ఈవిధంగా రకరకాల మనుషులతో సంబంధాలు 

పెంచుకుని, వారి వారి అభిిపాయాలను, సమస్యలను తెలుసుకునే అవకాశం 

లభించింది. దేశ (పజలతో సంబంధం పెంచుకోవడం వల్ల ఏర్పడే విస్తృతమైన 

జ్ఞానం అనుభవం, ప్రజా జీవితంలో పాల్గొనేవారికి ఒక వర్నపసాదమనే 
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చెప్పాలి. ఎన్ని వుస్తకాలు చదివినప్పటికీ, (పజలను (పత్యక్షంగా 

కలుసుకోవడం ద్వారా పొందే జ్ఞానం, అనుభవం (పత్యేకమై నవి. 

1948 వ నం|! అక్టోబర్లో 'గతకాలం భవిష్యత్క్మాలం” (భూతవుమ్ - 
'ఖావియుం. అన్న పుస్తకాన్ని నేను పచురించాను. సింగపూర్లో వున్నప్పుడే. 

ఆ పుస్తకంలో మూడువంతులు నేను పూర్తిచేశాను. యుద్ధకాల అనుభవాలను 

గురించి, “మాతృభూమి'లో _పచురించిన వ్యాసాలను, కొన్ని మార్పులు చేసి 

(పచురించిన ఆ పుస్తకంలో చార్మితక (ప్రాముఖ్యత పొందిన సంఘటనలను నా 

బుద్ధికి అందినవిధంగా వివరించడానికి వయత్నించాను. నాకు ఏర్పడ్డ 

అనుభవాలు నాలో వున్న భావాలు, మా(తమే నేను చర్చించాను. తన 
పుస్తకాన్ని పజలు ఆదరిన్తున్నారని తెలుసుకోవడం రచయితకు ఎంతటి 

ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది? . 

మలబారు లోకల్ లబళీ అధారిటీ అధ్యక్ష పదవిని నేను ఒక సంవత్సర 

కాలం వహించాను. మలబార్ జిల్లాలో (గంధాలయాలు అభివృద్ధి చేసే 

ఉద్దేశంతో మ[,దాను (పభుత్వం చేపట్టిన పధకం అది. (గామాలలోనూ, 

వంచాయతిలలొనూ, వట్టణాలలోనూ (గంధాలయాలు స్థావింబే 
నియామావళిని, నడిపించే పద్ధతిని మేము రూపొందించాము. మదాసు 
జనరల్ ల్రైబరీ చట్ట (పకారం స్థాపించిన ఉద్యమం యిది. ఇప్పుడది 

పురోగమిస్తోంది. 

1949 సం!'లో కోళిక్కోడ్లో రోటరీ క్లబ్ _పారంభించిన నాటి నుంచీ -నేను 

అందులో సభ్యుల్ణి. అంతకు పూర్వం నుంచే రోటరీ క్లబ్ కార్యకలాపాల వట్ల 

నాకు ఉత్సాహం వుండేది. ఇటీవలి స్వల్పకాలంలో మెచ్చుకోదగ్గ ' పలు 

కార్యకమాలను నిర్వహించింది కోళిక్కోడ రోటరీ క్లబ్ ఎఏధ. వృత్తులు 

చేపట్టిన గౌరవనీయులైన వ్యక్తులమధ్య స్నేహభావాన్ని పెంపొందించెడం, 
వ్యవహరించే తీరులో మంచి ఉదాహరణగా వుండడానికి రోగస్తులన్ను 
అనాధలను ఆదుకోవడానికి, సామాజిక జీవనంలో సంతోషాన్ని వికాసాన్ని 

పెంపొందించడానికి రోటరీ క్షబ్బు చేస్తున్న కృషి (పశంసనీయమైనది. దాని 
చరిత లక్ష్యాలు పయత్నాలు తెలుసుకున్న తర్వాత రోటరీ క్లబ్ వట్ల గౌరవం 

మరింత పెరుగుతుంది. మనిషిని ఉన్నతస్థితికి అభివృద్ధిచేసి సమాజానికి 

సేవ చేయడానికి రోటరీ ఉద్యమం చేస్తున్న (పయత్నాలను, దాని విజయాలను 

తెలుసుకున్నవారికి సంస్థ పట్ల మరింత గౌరవం పర్పడకపాోదు.. 

అభిల భారత ప్యాతికేయుల మహాసభ కార్యకర్తల కమిటీలో నేను 

సభ్యునిగా వున్నాను. ఆ సభలో పాల్గొనడానికి తరుచుగా ఢిల్లీకి, ఇతర 
1పాంతాలకు వెళ్లవలసివచ్చేది. వుతికా రంగంలో వుంటున్నవారి సంఘాలు 
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దేశంలో ఎక్కువైపోయాయి. ఒకే వృత్తిలో వుంటున్న పలువురిని తెలుసుకుని, 

వృత్తి సంబంధమైన విషయాలను గురించి పరస్పరం తెలుసుకోవడానికి 

అవకాశం కల్పించిన పాడతికేయుల మహాసభ, దాని కార్యకలాపాలు, ఇవాళ 

కూడా కొనసాగుతూనే పున్నాయి. 

ఆ రోజులలో ఢిల్లీలో సమావేశమైన అఖిలభారత పాతికేయుల 

మహాసభలో జరిగిన ఒక నంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. మవోసభ 

కార్యక్రమాలను పాందీభాష లోనే జరిపించాలని తీర్మానం తీసుకొచ్చారు ఒక 

ఉత్తర భారతీయ సభ్యుడు. ఆ మవోసభలో దక్తిణాదివాళ్ళు చాలామంది 

సభ్యులుగా వున్నారు. చాలావరకు వారికి హిందీ తెలియదు. అలా 

వున్నప్పుడు మహాసభ కార్య్మకమాలను హిందీలోనే జరపాలని తీర్మానం 

తీసుకొచ్చి వ దించడం అర్థరహితమని ఆ మృతుడు (గహించలేదు. ఆయన 

ఒక హిందీ -ఎరభిమాని. ఆంగ్లంలో మాట్లాడుకోవడం క్షమంపరాని అవరాధంగా 

భావించేవా ను. తీర్మానాన్ని ఆయన ఉపసంహరించుకోలేదు. నేను తీర్మానాన్ని 

వ్యతిరేకించాను. మెజారిటీకి వదలడంతో తీర్మానాన్ని (తోసివేశారు. ఇటువంటి 

మనస్తత్వం హిందీని వ్యావింపజేయడానికి పెద్ద ఆటంకం అనడంలో 
సందేహంలేదు. అవసరం లేకుండానే హిందీని వ్యతిరేకించే వారిలాగానే 

హిందీని విస్తృతంగా .విస్తరింపజేయాలన్న ఆలోచనను కార్యరూపంలో 

తీసుకురావడానికి ఒత్తిడి చేసే వారుకూడా, దేశ సమైక్యతకు అడ్డుగా 

నిలబడుతున్నారు. 
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1091] వ సంవత్సరం మార్చి నెలలో అభిలభారత పాతికేయుల మవాసభ 

కార్యకమిటీ సమావేశానికి నేను ఢిల్లీ వెళ్తాను. మూడు రోజులు అక్కడ 

గడిపాను. మలబారుకు తిరిగి వెళ్లే రోజున ([పధాని నెహూ నన్ను 

కలుసుకోవడానికి రమ్మన్నట్టు వార్త అందింది. (పయాణాన్ని మర్నాడు 

వాయిదా వేశాను. ఆయన ఎందుకు నన్ను కలుసుకోమన్నారో కూడా 
ఊహించడానికి వీలుకాలేదు. 

మర్నాడు (పధానమం(తి భవనంలో ఆయన్ని కలుసుకున్నాను. నన్ను 

లంకకు భారతరాయబారిగా పంపడానికి ఉద్దేశించినట్లు ఆయన అప్పుడే 

తెలియజేశారు. ఆ వషయం గురించి మేము అరగంటసేపు 

మాట్లాడుకున్నాము. ముందుగా ఎటువంటి హెచ్చరికా లేకుండా ఉన్నట్టుండి. 
ఈ అభిపాయాన్ని వెలిబుచ్చడంతో, వెంటనే నేనేమి చెప్పలేక అంగీకారం 

తెలుపలేకపోయాను. మలబార్ వెల్లిన తర్వాత తెలియబేస్తానని చెప్పి 

బయలుదేరాను. 

సింగపూర్నుంచి వచ్చి రెండేళ్లు అయింది. మళ్లీ దేశం వదిలి వెళ్లడానికి 
నాకు యిష్టంలేదు. అయినప్పటికీ (వధాని ఆ వ్వోనాన్ని 

అంగీకరించాలనిపించింది. సి. రాజగోపాలచారి కూడా దానికి నన్ను 

(ప్రోత్సహించారు. ఆ రోజుల్లో ఆయన ఢిల్లీ కేంద మంతి మండలిలో సభ్యుల 

ఒకరుగా వున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఎక్కువ రోజులు కావడానికి ముందే ఈ 

వార్తను తెలుపుతూ అధికారపూర్వకమైన ఒక ఉత్తరం విదేశ వ్యవహారాల 

మంతి కార్యాలయం నుంచి నాకు అందింది. సన్నిహిత మితులతో చర్చించిన 

తర్వాత, నేను లంక వెళ్లడానికి అంగీకారం తెలియజేశాను. 

వెంటనే "మాతృభూమి" సంపాదక బాధ్యతను నిర్వహించడానికి సమర్ధుడైన 

వ్యక్తిని వెతికే పయత్నంలో దిగాను. అది అంత నులభంగా జరగలేదు. 

చాలామంది గొప్పవాళ్ల పేర్లు ఈ విషయంగా మేము ఆలోచించాము. శ్రీ 

వయం. నాయర్ జ్ఞాపకమే నాకు మొట్టమొదట వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో 
ఆయన కలకత్తా నుంచి స్వస్థలం తిరిగి వచ్చారు. సహాయ నిరాకరణోద్యమ 

కాలంనుంచే ఆయన నాకు సుపరిచితులు. ఆరోజుల్లో వయం.నాయర్ 
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బొంబాయిలో వుండేవారు. కేరళ కాం(గెన్ కార్యకలాపాలకు నిధి సేకరణ, 

'మాతృభూమి' కంపెనీలో వాటాలు సేకరించడంలోనూ ఆయన ఎంతో 

సహాయం చేశారు. 'మాతృభూమి' పారంభకాలంలోను, దాని అభివృద్ధి లోను 

ఆయన ఎంతో ఆసక్తి కనబరచారు. షుతికా వృత్తిలోనూ ఆయన చాలా 

అనుభవజ్ఞాలు. అప్పథో వియం. నాయర్లా కార్యదక్షత, అనుభవం, 

"మాతృభూమి" పట్ల శద్ద, వున్న ఒక మితుని ఎన్నుకోవడం సాధ్యంకాక 

పోయింది. నేను మొదట ఆయన్ను సంపాదక బాధ్యతలు 

స్వీకరించమన్నప్పుడు ఆయన అంగీకరించలేదు. అయినప్పటికీ నేను 

నిర్భంధం చేయగా తర్వాత అంగీకారం తెలియజేశారు. అది నా కెంతో 

ఓదార్పును, సంతోషాన్ని కలిగించింది. ఆయన పట్ల నేను వుంచిన ఐశ్వాసానికి 

తగ్గట్టు పదిహేను నెలల పాటు ఆ బాధ్యతను స(కమంగా నెరవేర్చి, తన 

దక్తతను నిరూపించారు. ఇవాళ ఏ.యం.నాయర్ “మాతృభూమి విక 

నిర్వాహక సంపాదకులు, "మాతృభూమి' కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. 

1951s సత మ నెల ముప్పయ్యోతేది “మాతృభూమి' నుంచి, కోళిక్కోడ్ 

నుంచి సెలవు తీసుకుని నేను లంకకు బయలుదేరాను. నాతో భార్య, 
కూతురు లీల వచ్చారు. పాల్ఘాట్ లోనూ, మదదాసులోను రెండు రోజాలు 

గడిపి, మండపం ద్వారా పయనం చేని జూన్ ఏడోతేది కొలంబోకు వచ్చాను. 

కొలంబో రైలు స్టేషన్లో నాకిచ్చిన స్వాగతం మరువలేనిది, ఒక రాయబారి 

అన్న ఉద్యోగికి యిచ్చిన స్వాగతం మా(తం కాదది. లంక - భారతదేశంల 

సుహ్ఫాద్భావం సంతోషాన్ని చాటేదిగా వున్నదది. మలయాళీలు అందులో 

పాల్గొన్నారు. ఆరోజు పదకొండు గంటలకు శ్రీ ఎన్.వియన్. రాఘవచారి 

నుంచి నేను బాధ్యతలు స్వీకరించాను. 1951వ సంవత్సరం జూన్ 

ఎడవతేదీన, నేను లంకలో భారత రాయబారినయ్యాను. 

భారత దేశం, లంకకు మధ్య చాలా కాలంనుంచే నంబంధాలు వున్నాయి. 

దాదాపు రెండువేల అయిదువందల -సంవత్సరాల (క్రితమే (ప(పధంగా 

ఆర్యులు భారతదేశం నుంచి లంకకు వెళ్లారని చెప్పబడుతోంది. 
సింహళీయుల పూర్వీకులు బెంగాల్ సమీపం నుంచి లంకకు వచ్చి చేరిన 

వాళ్లు. పారంభంలో వలు ప్రాంతాలలో ఎడివిడిగా గుంపులుగా నివనించేవాళ్లు. 

తర్వాత ఒకరినొకరు జయించడానికి తమలో తాము పోట్లాడుకోసాగారు. ఆ 

పోరాటంలో కొన్ని గుంపులకు సహాయంగా మలబారు నుంచి సైనిక వీరులను 

తీసుకువెళ్లినట్లు చరిత చెబుతోంది. ఆర్యులు అక్కడ చేరడానికి పూర్వమే 

దక్షిణ భారతం నుంచి తమిళులు లంకకు వలన వెళ్లి స్థిరపడటం 

పారంభించారు. ఉత్తర భారతం నుంచి విజయన్ అనే రాజు, అతని 
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సహచరులు ఏడువందల మంది లంకకు వచ్చిన తర్వాతే లంక చర్విత 

(పారంభమయిందని మరికొందరు భావిస్తున్నారు. అది (క్రీస్తు జన్మించడానికి 

ఆరువందల సంవత్సరాల్మకితం జరిగిన సంఘటన. 
తర్వాత మూడు శతాబ్దాలు గడిచాయి. అశోక చ్మకవర్తి కుమారుడు 

మహేం(దుడు, బౌద్దమత సిద్దాంతాలను వ్యాపింవచేయడానికి శ్రీలంక 

వెళ్లాడు. సిహళీయులను బౌద్ధ మత స్వీకారానికి పురికొల్పినవాడు 

మహేందుడు. వారి మితిమించిన భక్తి విశ్వాసాలకు ఉదాహరణగా పలు బౌద్ధ 

వివోరాలు అక్కడ వెలిశాయి. వాటి చిహ్నాలను యింకా అక్కడ చూడవచ్చు. 

భారతీయుల సాంస్కృతిక ఆచారాలు అక్కడ చాలా వ్యాపించాయి. 

అయినప్పటికీ భారతదేశానికి భిన్నంగా వున్న లంక ద్వీపంలో వజలు తమ 

(పత్యేకతలను నాగరికతను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. 

రకరకాల జాతుల వారిని క్రిలంకలో చూడవచ్చు, కాని అక్కడ 

సింహళీయులు, తమిళులు మా(తమే ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారు. ఎనభై 
లక్షలకు పైగా వున్న జనాభా వున్న శ్రీలంకలో అరవైయేడు శాతం మంది 

సింహళీయులు, వాళ్లు బౌద్ధమతం అవలంబించేవారు. తమిళులు శ్రీలంకలో 

పది లక్షల మంది ఉన్నారు. పాందువులైెన తమిళులు ముఖ్యంగా యాళ్పాను 

లోనే అధికంగా వుంటున్నారు. వీరే కాకుండా అరేబియన్లు, చట్టకారర్ 

(ఆంగోయిండియన్స్), తెల్ల వాళ్లు శ్రీలంకలో వుంటున్నారు. భారతదేశం 

నుంచి కూలీ పనులు, యితర పనులు చేయడానికి అక్కడికి వెళిన ఎనిమిది 

లక్షల మందిలో అధిక సంఖ్యాకులు తేయాకు తోటల్లో పనిచేస్తున్నారు. 

చిల్లరమల్లర వృత్తులు చేసేవాళ్లు, ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్లు, గుమాస్తాలు, 

మొదలైన భారతీయులందరూ ఈ విభాగం కిందికే వస్తారు. క్రీలంక - 

భారతీయుల సమస్య గురించి మనం రకరకాలుగా వింటున్నాం కదా” కూలి 

పనులు కోసరం, మిగతా తోటపను6 సరం అక్కడ నివసిస్తున్న 

భారతీయులకు సంబంధించిన సమస్యే అది. 

ఒక కాలంలో శ్రీలంక మాసు (పభుత్వానికి లోబడి వుండేది. 1802వ 

సం||! తర్వాతే శ్రీలంక ఒక (క్రౌన్ కాలనీ అయింది, వలసదేశంగా వుండడంవల్ల 

అక్కడున్న తేయాకు తోటలలోనూ, రబ్బరు త్లోటలల్'నూ, ఎనులు 
చేయడానికి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి చాలా మంది _పజలు శ్రీలంక వెళ్లారు. 

అలా వెళిన వారు అందరూ తమిళనాడుకు చెందినవాళే. కమ (కమంగా 

అక్కడే స్థిరపడ్డారు. వాళ్ల శమ (పయత్నం ఫలితంగానే శ్రీలంకలో తేయాకు 

తోటలు ఆశ్చర్యకరమైన అభివృద్ధిని సాధించాయి. 
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శ్రీ లంకలో రబ్బరు, కొబ్బరి, తేయాకు, ఈ మూడూ ముఖ్యమైన ఎగుమతి 

వస్తువులు. వీటిలో (ప్రధమ స్థానం తేయాకు ఆ(కమిస్తుంది. 1952వ సం!! లో 

ముప్రైరెండు కోట్ల రూపాయల విలువ వున్న తేయాకు అక్కడి నుంచి 

విదేశాలకు ఎగుమతి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎనిమిదిన్నర లక్షల మంది 

తేయాకు తోటలలో, పనిచేసి పోట్ట పోసుకుంటున్నారు. వాళ్లలో ఎనభైశాతం 

మంది భారతీయులే. తేయాకు తోటలలో పనిచేసే కార్మికులు చాలా 

అనుభవం, (పత్యేక శిక్షణ పాందినవాళ్లు. సింహభియులకు గాని, మిగతా 

వాళ్లకు గాని వాళ్లలా సమర్థతతో పనిచేయడం చేతకాలేదు. ఈవిధంగా 

శ్రీలంకలో తేయాకు తోటల్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారు - బంగారు పండించడానికి 

కావలసిన శరీర (శమ ధారపోసే తమిళులకు, ఆ నేల మీద జీవించడానికి 

కావలసిన పౌరహాక్కులను యివ్వడానికి సింహళభీయులు ఒప్పుకోలేదు. తోట 

పనుల కోసరం, భారతదేశం నుంచి శ్రీలంకకు మనుషుల్ని తీనుకుపోయే 

అలవాటును మానేశారు. క్రీలంకలో ఇవాళ వుంటున్న భారతీయులకు అక్కడ 

నివసించే పౌరహక్కులు సాధించి పెట్టడమే ఇవాల్టి సమస్య. ఆ భూమిని తమ 

సాంత భూమిగా భావించి, అక్కడే స్థిరంగా వుండాలనుకున్న భారతీయులకు 

పౌరహక్కులు ఇవ్వాలన్నది మన వాదం. భారతీయులకు పౌరహక్కులను 

యిచ్చే విషయంగా కొన్ని చట్టాలను క్రీలంక (పభుత్వం ఏర్పరచింది. దానికి 

తగ్గట్టు డశ్రిలంక పౌరహక్కుల కోనరం, చాలామంది భారతీయులు 

విజ్ఞాపనలు చేశారు. అయితే అలా కోరుకున్నవారిలో కొందరికి మ్మాతమే 

పౌరహక్కులు యివ్వబడ్డాయి. ఏవేవో కారణాలు చూపి మిగతా వారి 

అభ్యర్థనలు చెల్లవని తోని పారేశారు. ఈవిధంగా భారత - శ్రీలంక సమస్య 

క్షిష్టంగా వున్న రోజులలోనే నేను అక్కడికి రాయబారిగా బాధ్యతలు 

చేపట్టడానికి ఎెళ్లాను. 

రాయబారిగా చేరి మూడురోజులు గడిచాక, నేను క్రీలంక (పధాని సేనా 

నాయకాను, ఆయన కార్యాలయానికి వెళ్లి కలుసుకున్నాను. నాతో పాటు 

కౌన్సిలర్, ఎన్.ఇ.ఎన్ రాఘవచారి కూడ వచ్చారు. నేనూ, _పధాని 

అరగంటసేపు మాట్లాడుకున్నాము. ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకునే 

మొదటి సమావేశం అది. ఆ తర్వాత ఆయనను నేను చాలా సార్లు 

కలుసుకున్నాను. మా మధ్య వివిధ అభిపాయబేధాలు వున్నప్పటికీ, 

వ్యక్తిగతంగా స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ వవ్చాము. సేనా నాయకా 

నాయకత్వం, కార్యదక్తత, ఉదాత్త గుణాన్ని తెలుసుకునే అవకాశాలు ఎన్నో 

కలిగాయి. శ్రీలంక జాతీయ నాయకుల మధ్య చాలా ఉన్నతమైన గౌరవ 

స్థానాన్ని పాందేనవారు ఆయన అనడంలో సందేహంలేదు. 
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సేనానాయకాను ఒక పరిపూర్ణ రాజకీయ మేధాఎ అని చెప్పడానికి లేదు. 

పెద్దగా వాగ్గాటీలేదు. అంతర్జాతీయ విషయాల గురించి అవగాహన కూడా 

ఆయనకు అంతగా లేదు. అటువంటి (పత్యేక అర్హతలేవీలేకుండా, స్వతం్యత 

సింహళ (పధానిగా తన దేశ పజల, (పేమకు, గౌరవానికి, విశ్వాసానికి 

పాతుడు కావడం ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం! సేనానాయకా చరితను విశిష్టత 

ఏమిటి? అని నేను ఆయన చిరకాల మిత్రుని అడిగినప్పుడు “సేనా నాయకా 

హృదయ పూర్వకమైన నిబద్ధతే ఆయనకీ ఉన్నత స్థానాన్ని కల్పించింది" 

అన్నారు. మితుల వట్ల తమ సహాయాన్ని కోరిన వారి పట్ల, తనతో కలిసి 

పనిచేసేవారి విషయంలోనూ ఆయన చూపే హృదయపూర్వకమైన 

(పేమానురాగాలు ఆయనలోని విశిష్టగుణం. 

ఎటువంటి సమస్యనైనా అకళింపు చేసుకుని పరిష్కరించే సామర్థ్యం 

ఆయనకున్నది. చర్చించడంలో సేనానాయకాను మించే వాళ్లు వుండవచ్చు. 

అయినప్పటికీ చర్చ అంతా ముగిసిన తర్వాత సేనానాయకా ఆ విషయం 

గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడం (ప్రారంభిస్తే, 'ఇంత సులభమా యిది' అని 

వినేవారు ఆశ్చర్యం చెందే విధంగా ఆయన సమస్యకు సంబంధించిన 

విషయాన్ని తేటతెల్లం చేసేవారు. ఒక తీర్మానానికి వచ్చినట్లయితే ఆ తర్వాత 

ఎంత చెప్పినా ఆ అభిపాయాన్ని మార్చుకోవడానికి సమ్మతించేవారు కారు. 

అహంభావం, పదవీగర్వం, దర్పం ఆయన వద్ద లేవు. ఒక సాధారణ రైతుగా 

వుండి దేశ (పధాని పదవికి ఎదిగిన సేనానాయకా, పతి సమస్యనూ సగటు 

మనిషి దృక్కోణం నుంచే పరిశీలించేవారు. 

ఒక రాయబారిగా నా అధికార వ్యతాలను గవర్నర్ జనరల్ సమక్షంలో 

సమర్పించడానికి మూడు రోజులు వేచి వున్నాను. నేను కొలంబో వెల్లిన 

సమయంలో గవర్నర్ జనరల్ సోల్బరీ పభువు అక్కడ లేరు. అందువల్లే 

ఉద్యోగరీత్యా జరగవలసిన ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి కొంత 

ఆలస్యమయింది. ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి కొంత 

సక్రమంగా జరిపే విధానంలో, (బిటీష్వారు తమ సాంపదాయాన్ని 

గొప్పదనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. నిర్హిత సమయంలో, దౌత్యకార్యాలయం 

(పధాన కార్యదర్శితో పాటు నేను (పభుత్వ భవనానికి వెళ్తాను. అక్కడినుంచి 

అధికారులు నన్ను ఆవ్వోనించి, మేడమీదెకి తీసుకువెళ్లారు. పెద్దవోల్లో నేను 

అడుగుపెట్టగానే గవర్నర్ జనరల్ అక్కడికి వచ్చారు. కొంతసేపు 

మాట్లాడుకున్న తర్వాత నేను నా పదవికి నంబంధించిన పాలను 

సమర్పించాను. తర్వాత తిరిగి వచ్చాను. ఈ కార్య(కమంతో నేను పదవీ 

స్వీకారం చేసినట్లయింది. 
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సోల్బరీ (పభువు రాజనీతిలో ఆరితేరిన దిట్ట. శ్రీలంక పరిపాలనా 

సంస్కరణల గురించి విచారణ జరివి, నివేదిక తయారు చేయడానికి ఏర్పడిన 

కమీషన్ కు ఆయనే అధ్యక్షులు, అందువల్లనే క్రిీలంక స్వాతంత్యం పొందగానే, 

ప(పధమమంగా గవర్నర్ జనరల్గా సోల్బరీ (పభువును నియమించారు. 

ఆరోజుల్లో ఆయనకు డెబ్బై ఏళ్లుండేవ. అయినప్పటికి మంచి దృఢమైన 

దేవారోగ్యంతోనూ, ఉత్సావాంతోనూ వుండేవారు. అన్ని పరిస్థితుల లోనూ 

ఇతరుల పట్ల (పేమతోనూ, గౌరవ(పదంగానూ, మసలుకునేవారు. ఏ విషయం 

గురించైనా ఉపన్యసించగల సమర్ధులు. వ్యక్తులను పరిచయం చేసుకోవడానికీ, 

వారితో సరసంగా సంభాషణలు జరపడానికి సమర్థులు కావడంచేతే ఆయన 

పజల ఆదరాభిమానాలు చూరగొన్న గవర్నర్గా భావించారు. సోల్బరీ పదవి 

విరమణ చేనిన తర్వాత శ్రీలంకలో (బిటీష్ గవర్నర్ జనరల్ లేని పరిస్థితి 

ఏర్పడింది. ఆ పదవిని నింహళీయులే చేపట్టారు. 

గవర్నర్ జనరల్, _పధాన మంతి, రాయబారులు భారతీయ సంస్థల 

ఆధ్వర్యంలో కొన్నాళ్లు పాటు విందులు కొనసాగాయి. హెకమీషనర్ వివిధ 

కార్యాకలాపాల్లో విందుల్లో పాల్గొనడం ఏర్పాటుచేయడం ద్వారా (పముఖులతో 

సంబంధాలు పెంచుకోవడం కూడ ఒకటి. విందు ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఒక 

విధమైన కళాత్మకమైన అంశమూ వుంది. విందు స(కమంగా జరగడానికి 

మొదట ఒక పధకం తయారు చేసుకోవాలి. వచ్చిన వారిని పట్టించుకోలేదనో, 
వాళ్లకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో లోపం వాటిల్లిందనో, ఎలాంటి లోపమూ 

కలుగకుండా, చిన్న చిన్న విషయాలలో కూడ, జ్యాగత్తగా వ్యవహరించాలి. 

1952 సం'! జనవరి నెలలో భారత రిపబ్లిక్ దినోత్సవ సందర్భంగా మా 

యింట్లో నేనొక విందు ఏర్పాటు చేశాను. ఆరువందలకు పైగా ఆహ్వానితులు 

వచ్చారు. రకరకాల వినోద కార్య(కమాలు రకరకాల రుచికరమైన 

వంటకాలతోపాటు, ఉత్సాహకరమైన వినోద కార్యక్రమాలు, ఆవ్వోనితులకు 

ఆనందం కలిగించాయి. విందు కార్య్మకమం తర్వాత అందులో పాల్గొన్న కొందరు 

ఆంగ్లేయులు నాతో ఇలా అన్నారు. 

“ఈ వందు వైభవం, మాకెంతో ఆనందాన్ని కల్గించడం మ్మాతమే కాదు. మీ 

దేశ గౌరవాన్ని కూడా పెంచింది'. రాయబారి నివసించే భవనంలో ఆనంద 

జీవనానికి కావలసిన సకల సదుపాయాలు వున్నాయి. భారత దేశ గౌరవ 

(పతిష్టలకు, తగ్గవిధంగా దౌత్యకార్యాలయం, రాయబారి నివాసం గొప్పగా 

వున్నాయి. గౌరవనీయమైన పదవుల్లో వున్న జీవితంలో ఒక (కమం, 

కౌన్నత్యంతో జీవించడం, ఆ ఉన్నత పదవికి తగిన గౌరవాన్ని (పసాదిస్తుంది. 
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అంతేకాదు నక్రమమైన (పవర్తన, బెన్నత్యం ఆరోగ్యకరమైన (పజా జీవితానికి 

చాలా అవసరం కూడా. 

శ్రీలంకలో భారత దౌత్య కార్యాలయం చాలా పెద్ద నంస్థ. అక్కడ పనిచేసే 

వాళ్లు సంఖ్యను బట్టి చెప్పాలంటే, శ్రీలంకలో వున్న మిగతా 

దౌత్యకార్యాలయాన్ని కంటే భారత దౌత్య కార్యలయమే చాలా పెద్దదని 

చెప్పాలి. నిర్ణీత సమయానికి కార్యాలయానికి వెళ్లడం చాలా ముఖ్యమని నేను 

భావించాను. వివిధ విషయాల గురించి నాతో మాట్లడడానికి చాలామంది 

వచ్చేవారు. వారి వారి అవసరాలు తీర్చడానికీ, ఆలస్యం కాకూడదన్నది నా 

ఉద్దేశ్యం. కార్యాలయంలో మిగతావారు కూడా తమ బాధ్యతలను వెంటవెంటనే 

నెరవేర్చాలని ఆనతి జారీ చేశాను. 

శ్రీలంక (పకృతి సౌందర్యం నిండినది. నయనానందకరమైన దృశ్యాలు, 

చరిత (పాముఖ్యత వున్న స్థలాలూవున్న (పదేశం. వినోద యాత చేసే వారికి 

కావలసిన సదుపాయాలు విరివిగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. నేను తరచూ 

వాటిని చూడడానికి వెళ్లడం కద్దు. చాలావరకు కారులోనే వెళ్లేవాణ్డీ. శ్రీలంకలో 

మంచి రోడ్డు సౌకర్యాలు వున్నాయి. 

(పతి యేడాదీ కండిలో జరిగే "బెరహరి' ఉత్సవం చూడడానికి వేలకొలది 

వచ్చేవారు. ఆ ఉత్సవం బుద్దుని పవిత దంతాన్ని ఊరేగించే దృశ్యం. 

పజలకు, భక్తి పారవశ్యం కలిగించేది. ఏనుగులు మెల్లిగా వెళ్తాలంటే వివిధ 

సంగీత యంతాలతో, దీపాల తోరణాలు, ఆటపాటలతో సాగే ఆ పొడవైన 

ఊరేగింపు రాతి సమయాన్ని దేదీప్యంచేస్తూ కండి ముఖ్య వీధుల గుండా 

వెళ్తుంది. 

బుద్ధదేవుని ఆ పవ్శిత దంతం బెంగాల్ నుంచి నాలుగవ శతాబ్దంలో 

శ్రీలంకకు తీసుకురాబడింది. కండిలో ఒక పెద్ద విహారంలో జ్యాగత్తగా 

భ్యదపరచివున్నారు. దాన్ని భ్యదపరచే వున్నగది ద్వారబంధమే బంగారు, 

వెండితో పూతవనిచేయబడి వుంది. ఆ గదెలోపల అందమైన శిల్ప చాతుర్యం 

వెదజల్లే ఒక ఎత్తయిన వెండి పీఠం మధ్య అమర్చిన ఇనుప కంచె నుంచి ఆ 

పవ్మిత దంతాన్ని దర్శించవచ్చు. (వపపంచంలో బౌద్ధమతానికి చెందిన 

వజలందరూ ఇక్కడికి పవిత య్యాత కోసం వస్తారు. సన్యాసుల దుస్తులు 

ధరించి, మం(తాలు వల్లిస్తూ కూర్చుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వున్న 

బౌద్ధమత సన్యాసులను - చేతుల్లో పువ్వులతో. పూజ్యాదవ్యాలతో వచ్చే 
పజలను, ఆలయం పాంగణంలోపలా బయటా చూడవచ్చు. 

(పతియేటా జూలై, ఆగష్టు నెలల్లో ఈ ఉత్సవాన్ని చేస్తారు. చక్కగా 

అలంకరించిన ఒక ఏనుగు మీద దానికని అర్హతగల ధర్మాత్ములు, ఆ వాత 
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చిహ్నాల్ని భక్తిపూర్వకంగా అమర్చుతారు. క్రిీలంకలో మహోత్సవాన్ని 

చూడడానికి, స్వదేశంనుంచి మ్మాతమే కాకుండా, విదేశాల నుంచి కూడా (పజలు 

కండికి వస్తారు. ఇంత జనం గుమికూడే మరే ఉత్సవాన్ని శ్రీలంకలో 
చూడలేము. 

నేను చాలాసార్లు కండికి వెళ్తాను. ఒకసారి కండినుంచి కొలంబో తిరిగి 

వచ్చిన రోజున జరిగిన ఒక సంఘటన, శ్రీలంకలో ఉన్న కాలంలో జరిగిన 

సంఘటనలల్లో మరిచిపోని ఒక సంఘటన. 

ఆ రోజు కండి నుంచి మేము కొలంబో తిరిగి వచ్చినప్పుడు రాతి, 

ఎనిమిరైంది. అమ్ము, లీల నాతో వున్నారు. మా యిల్లు కొలంబో వాోర్చర్ 

రోడ్డులో వుండేది. ఆ పెద్ద భవనంలో యిద్దరు ముగ్గురు నౌకర్లు వుండేవాళ్లు. 

ఇక తోటపనివాడు, వంటపనివాడు, (డైవర్, అటెండర్లు, కొందరు మాతో 

వుండేవారు. వాళ్లు కింద అంతస్తులో పడుకునే వాళ్ళు.మేడ మీద ఒక గదిలో 

నేనూ, అమ్ము, వుంటే పక్క గగిలో లీల పడుకొవడానికి వెల్లింది. (పయాణపు 

అలసట ఎక్కువగా వుండడం వల్ల మేము ముగ్గురం పదకొండు గంటలకల్లా 

బాగా నిదపోయాము. వాకిటి తలుపులు మేడమెట్ల వాకిలి, అన్ని బాగా 

మూసివేశాము. రాతి రెండు గంటల సమయంలో, పక్కగది నుంచి లీల 

ఆర్తనాదం వినిపించింది. నేను వెంటనే అక్కడికి వెళాను. అమ్ము నా వెనకనే 

ఆ గరిలోకి వచ్చింది. లైటువేసి చూస్తే లీల స్పృహ తప్పిపడివుంది. ఏదో ఒక 

అరుపు అరిచిందే తప్ప అడిగే (పశ్నలకు ఒక దానికీ జవాబు చెప్పలేని 

స్థితిలో పడివుంది. కింది నుంచి నౌకర్లు మేడమీదికి పరుగెత్తుకొని వచ్చారు. 

గదిలోపలి పెట్టి రండు షెల్ఫ్లు తెరువబడివుండడం అప్పుడే గమనించాము. 

నగలన్ని దోచుకుపోయారు. కింది వాకిలి తెరచి వుంది. ఎక్కువసేపు 

గడవకుండా డాక్టర్ను రప్పించాము. పక్కయింట్లోనే వుంటున్న న్యాయశాఖా 

మంతి డాక్టర్ రాజపక్తి, వాళ్లావిడా వచ్చి సవోయం చేశారు. లీలకు స్పృహ 

రావడానికి ఒక గంటసేపు పట్టింది. ఆమె మాట్లాడ్డం (పారంభించిన తర్వాతే 

అసలు జరిగిన సంగతులు తెలిశాయి. 

ఆమె. బాగా నిద పోతున్నప్పుడు ఎవరో వచ్చి మెడలోని గొలుసు 

లాగినట్లనిపించింది. కళ్లు తెరిచి చూస్తే మంచం పక్కన షర్ట్ ఫుల్ప్యాంట్ 

వేసుకున్న ఒకడు నిలబడ్డం కనిపించింది. ఆమె అరవడానికి నోరెత్తగానే ఆమె 
ముఖం మీద ఏదో పొడిచల్లాడు. అప్పుడు ఆమె అరిచింది. తర్వాత ఎం 

జరిగిందో ఆమెకు తెలియదు. ఆ దుష్టకృత్యం జ్ఞాపకం నుంచి బయట 

పడడానికి ఆమెకు రెండు రోజులు పట్టింది. 
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దొంగలు యిద్దరు ముగ్గురు వచ్చి వుండాలి. ఇంచు మించు రెండు వేల 
రూపాయల విలువ చేసే నగలు, చీరలు వాళ్లు దోచుకుపోయారు. వెంటనే 

అక్కడికి పోలీసు అధికారులు వచ్చారు. ఆ తర్వాత రెండు రోజులు 

చాలామంది వచ్చి మమ్మల్ని పరామర్శించారు. (పధాని సేనానాయకా కూడ 

వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు. పోలీసువాళ్లు దోషులను పట్టుకోవడానికి 

ఎంతో (పయత్నించి నప్పటికీ దొంగలు దొరకలేదు. దొంగలించబడిన నగలూ 

దొరకలేదు. సందడి నిండిన నా శ్రీలంక జీవితంలో ఇదొక చేదైన అనుభవం. 



శ్రీలంక నుంచి తిరుగు _ పయాణం 

భారత్ - శ్రీలంక సమస్యకు పరిష్కారం వెతకటం కోసరం నేను చాలాసార్లు 

(పధాని సేనా నాయకాతో చర్చలు జరిపాను. పౌరహక్కులు కోరే భారతీయుల 

వాదాన్నిసుముఖమైన దృక్పధం నుంచి పరిశీలించడానికి వాళ్లు సిద్ధంగా లేరు. 

శ్రీలంకలో సుస్థిరంగా వుండాలనుకునే వారి సంఖ్యను వీలైనంతవరకూ 

తగ్గించడానికే పధాని ఆశించారు. ఆ కోరికను పౌర సత్వ విన్నపాలను 

పరికిలించి అనుమతి యివ్వడానికి హక్కు పొందివున్న అధికారులు 

వీలైనంతవరకునెరవేర్చారు. 

పజాస్వామ్య పరిపాలనా విధానం పునాదే ఓటు హక్కు కదా? శ్రీలంకను 

మాతృభూమిగా పొంది, అక్కడ స్థిరపడడానికి, నిశ్చయించినవారు మ్యాతమే, 

అక్కడ ఓటు హక్కు పొందడానికి తగ్గ పౌరసత్వాన్ని పొందడానికి సాధ్యమా? 

అని శ్రీలంక వారు వాదించసాగారు. ఆ సిద్దాంతం సరైనదే. ఆవిధంగా భావించే 
1948వ సం!! శ్రీలంక పౌరసత్వ చట్టాన్ని అమలులోకి తీసుకువచ్చారు. 

అంతకుముందు స్థిరపడే హక్కును నిర్ణయించే చట్టం ఏదీ లేదు. 

భారతీయులు స్థిరపడే హక్కును పరిమితం చేయడం కోసరమే ఒక (పత్యేక 

చట్టం 1949వ సం! అమలులోకి వచ్చింది. ఆ చట్టం _పకారం పౌరసత్వ 

హక్కులను కోరి, చాలామంది భారతీయులు _పభుత్వానికి విన్నపష్మతాలు 

సమర్పించుకున్నారు. అయితే అధికారులు ఏదో ఒక కారణాన్ని చూపి, 

వాటిని అనుమతించ కుండానే తోసివేశారు. పౌరసత్వం కోసరం వచ్చే విన్నప 

పష్మతాలను, పరిశీలించే విషయంలో యింకా కొంచెం ఉదారత, న్యాయం 

చూపాలని నేను (పధానికి మనవిచేశాను. విదేశ వ్యవవోరాలకు సంబంధించిన 

బాధ్యతలను _పధాన మం(తే వహించడంవల భారతీయ - పౌరసత్వానికి 

సంబంధించిన సమస్యలను సర్ ఆలివర్ గుణతిలకా విచారణ జరిపారు. 

తర్వాత కాలంలో ఆయనే శ్రీలంక గవర్నర్ జనరల్ అయ్యారు. ఆ రోజుల్లో 

సర్ ఆలివర్, శ్రీలంక మంతి మండలిలో ఒకరుగా వుండేవారు. 

భారతీయుల పౌరసత్వం గురించి మంతనాలు జరపడానికి నేను 

చాలాసార్లు గుణతిలకాను కలుసుకున్నాను. ఎవర్నయినా ఇట్టే ఆకర్షించే 

స్వభావం కలవారు గుణతిలకా. మధురంగా మాట్లాడేవారు. హుందాగా 
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నడుచుకునేవారు. ఆయన వ్యక్తిగత అభిపాయం ఏదైనప్పటికీ సేనా నాయకా 

అభి పాయానుసారమే ఆయన వ్యవహరించడం సాధ్యం. (పధాని ఎక్కువమంది 

భారతీయులకు పౌరసత్వ హక్కులను యివ్వడానికి సుముఖంగా లేరు. సేనా 

నాయకా పదవీ కాలంలో భారత్ - శ్రీలంక సమస్యకు పరిష్కారం 

సులభంకాదని నేను (గహించాను. అయినప్పటికీ విసుగు చెందకుండా నేను 

పయత్నం చేయసాగాను. 

భారతీయుల పౌరహక్కుల కోనరం 'శ్రీలంక భారత్ కాంగైన్' సుస్థిరమైన 
పయత్నాలలో దిగింది. తర్వాతికాలంలో ఆ ఉద్యమమే 'డెమె[కటిక్ కాంగెన్'గా 

మారింది. దాని సభ్యులు చాలామంది తోటపని వాళ్లే. దాని నాయకులు 

చాలామందితో నేను సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్నాను. అయినప్పటికీ వారి 

కార్యకలాపాలు ధోరణి నాకు నచ్చలేదు. అందుఎల్ల అవసరమన్న 

సందర్భాలలో మాతమే వాళ్ల అభిపాయాలను భావాలను అడిగి తెలుసుకునే 

వాణ్ణి. వాళ్ల ధోరణి నాకు నచ్చక పోవడంలాగే వారికీ నా కార్యకలాపాలు 

నచ్చకుండా పోయివుండవచ్చు. నావల్ల ఉద్యోగ వ్వవవోరాలరీత్యా వాళ్లతో 

సాన్నిహిత్యం పెంచుకోవడం సాధ్యమయిందే తప్ప, స్నేహపూర్వకంగా కలని 
చర్చించడానికి వీలుకాలేదు. 

1952వ నం! ప్రారంభంలో శ్రీలంక (పభుత్వం ఒక (బహ్మాండమైన 

పదర్శనశాల ఏర్పాటు చేసింది. అందులో వివధ దేశాలూ, ముఖ్యంగా 

భారతదేశము పాల్గొన్నాయి. అట్టే వ్యవధి లేకపోవడంతో గ్వరత్వరగా ఏర్పాట్లు 

చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికి (పదర్శనశాలలో భారతీయ  వఐభాగం, 

మనసును ఆ 'బ్లుకున్నది. నెలరోజుల పాటు కొనసాగిన ఆ _పదర్శన ముగిసే 

ముందు శ్రీలంకలో ఒక అపాయం వాటిల్లింది. 

పధాని సేనా నాయకాకు గుజ్జపు స్వారీ చేయడం చాలా సరదా. దాన్ని 

ఆయన తమ శరీర వ్యాయామంగా భావించేవారు. పతి రోజూ ఉదయం ఒక 

గంటసేపు గుజ్జవు స్వారీ చేయడం అలవాటు. ఒక రోజు ఆయన అలా 

సమ్ముదతీరంలో స్వారీ చేస్తున్నప్పుడు (క్రిందపడి స్పృహ కోల్పోయారు. 

చాలామంది వైద్యవేత్తలు ఆయన  _పాణాలు. కాపాడడానికి ఎంతో 

పయత్నించికూడా (పయోజనం లేకుండా పోయింది. 1952వ సం!! మార్చి 

ఇరవె రెండో తేదీ ఆయన కాలం చేశారు. 

శ్రీలంక పజలు ఆయనకు (శ్రద్దాంజలి ఘటించదానికి అనువుగా ఆయన 

ఖౌాతికదేహం ఒక వారంరోజుల పాటు ఒక బహిరంగ (పదేశంలో 

ఉంచబడింది. శ్రీలంకలోని వివిధ (పాంతాలనుంచి (పజలు, లక్షలాది మంది 

వచ్చి ఆయనకు అంజలి ఘటించారు. ఆరు రోజులు రాతి, పగలు అనే 
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భేదం లేకుండా (శద్ధాంజలి ఘటించడ్తానికి (పజలు గుంపులు గుంవులుగా వచ్చి 

ఆయనపట్ల తమకున్న గౌరవాన్ని, అభిమాన్ని తెలియజేశారు. శవాన్ని 

స్మశానానికి 3సుకుపోయే దారిపొడవునా వజలు గుమికూడడం దారా ఆయన 

పట్ల (పజలకున్న గౌరవ మర్యాదలు ద్యోతకమయ్యాయి. వారి ఆచారాలతో 

చితికి నిప్పంటించబడినప్పుడు అక్కడ గుమిగూడిన (పజలు తమ నాయకునికి 

(శద్ధాంజలి ఘటించే విధంగా ఒకసారి వంగి నమస్కరించారు. స్టీఫన్ సేనా 
నాయకా జీవితం తెరమరుగయింది. 

సేనా నాయకా మరణంతో శ్రీలంక అధికారపదవికి పోరాటం ఆరంభమైంది. 

చివరికి ఆయన కుమారుడు డడ్లీ సేనా నాయకానే చివరికి పదవికి 

ఎన్నుకున్నారు. తండి తర్వాత తనయుడు (పధానమం(తి అయ్యాడు. 

తండికున్న _సామర్ధ్యంగాని, పలుకుబడిగాని కుమారునికి లేదు. 

భారతీయులకు సంబంధించినంతవరకూ ఆయన కొంత ఉదారంగా 

వ్యవహరించగలడని అనుకున్నాము. ఎందుకంటే ఆయనతో నేను తొలిసారి 

మాట్లాడినప్పుడు ఆ నమ్మకం కలిగింది. ఆ స్థితిని భారతీయులకు 

అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవచ్చునని నేను భావించాను. ఒక నిర్జీత 

సమయంలో ఆయన వద్ద వున్న పౌరసత్వ విన్నప వతాలు పరిశీలించి, 

ఫలితం తెలియచేయమని; అలా చేసేప్పుడు, చట్ట సంబంధమైన చిన్నచిన్న 

లోపాలను పట్టించుకోకుండా, విన్నపం చేసుకున్నవారికి సహాయవడమని చేశు 

మనవ చేశాను. ఈ (పయత్నంలో నేను చాలామంది శ్రీలంక నాయకులను, 

ఆధికారులను కలుసుకుని మాట్లాడి, వారి ఆదరణ పొందగలిగాను. అప్పుడే 

'కీలంక - భారత్ కాం(గెన్' పౌరసత్యంహాక్కుకోసం, సత్యాగహ పోరాటంలో 

దిగింది. 

డడ్లీ సేనానాయకా పదవీ భాధ్యతలు చేపట్టి ఎక్కువ రోజులు కాలేదు. 

ఆయన ఆ పదవిలో స్థిరపడడానికి కొంతకాలం పడుతుంది. ఈలోగా 

సత్యాగహం చేపట్టడం వివేకం కాదని నేను భావించాను. నా అభ్మిపాయాన్ని 

“కలంక - భారత్ కాంగెన్' వారికి తెలియజేయడానికి వెనుకాడలేదు. అయితే 

వాళ్లు ను చూడ్డానికి ఒప్పుకోలేదు. 

కాం్యగెన్ సత్యాగహ పోరాటం (ప్రారంభించారు. అది నిరాటకంగా 

కొనసాగింది. పౌరసత్వం కోరివచ్చిన విన్నపాలను పరిశీలించే పద్ధతుల గురించి 

(పధాన మంతి గుణతిలకా, విదేశాంగశాఖలో, కార్యదరి వున్న వెద్యనాధన్ 

మొదలైన వారిని కలుసుకుని చాలాసార్లు చర్చించాను. వాళ్లు నా 

అభ్మిపాయాన్ని అంగీకరించారు. ఈ వివరాలను నేను అప్పటికప్పుడు ఢిల్లీకి 

తెలియజేస్తూ వచ్చాను. ఆ స్థితిలోనే నాకు ఢిల్లీనుంచి శ్రీలంక (పభుత్వంతో 
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నేను జరిపే చర్చలను తాత్కాలికంగా ఆపమని నాకు వర్తమానం అందింది. 
ఇది నాకెంతో ఆశ్చర్యం కలిగించింది. “క్రీలంక - భారత్ కాంగెన్' 
(పోత్సాహంవల్లే ఢిల్లీనుంచి నాకు అటువంటి ఉత్తరువు వచ్చిందని 
అనిపంచింది. 

ఈ పరిస్థితిలో శీ ఆర్. టి. చారిని శ్రీలంకకు భారత సహాయ 
రాయబారిగా నియమించింది, భారత (పభుత్వం. ఆయన శ్రీలంకలో పదవిని 

స్వీకరించడానికి వచ్చారు. ఒక సహాయ రాయబారిని నియమిస్తున్నట్లు నాకు 
ముందుగా తెలియజేయలేదు. పైగా నేను శ్రీలంక నుంచి భారత దేశానికి 
తిరిగి రానున్నట్లు కొన్నిరోజుల తర్వాత ధిల్లీ వ్యతికలు వార్తలు 

పచురించాయి. భారత (పభుత్వం తమ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా నేను 
తీసుకున్న చర్యలు తృప్తికరంగా భావించలేదని నాకు అనిపించింది. 

ఈ పరిస్థితిలో యింకా నేను రాయబారిగా కొనసాగటం కష్టం అనిపించింది. 
అందువల్ల ఈ కారణాల వల్ల, (పభుత్వం కోరిన విధంగా 1952వ సం!! 
సెప్టెంబర్ ఆరవతేదీ నేను రాయబారి పదవ నుంచి వైదొలిగాను. ఆ రోజే 
(వధాని న్నెహూకు ఒక ఉత్తరం [వాశాను. 

శ్రీలంకలో రాయబారిగా బాధ్యత స్వీకరించి ఆనాటికి పదిహేను నెలలు 
పూర్తి అవుతున్నాయని, ఆకాల పరిమితిలో నేను నా మనస్సాక్షికి అనుగుణంగా 
బాధ్యతలు చేపట్టి నెరవేర్చడానికి _పయత్నించినట్లు, శ్రీలంక [పభుత్వం పట్ల 

' విశ్వాసంతో, భారతదేశం విశాల దృక్పధానికి అనుగుణంగా ఆచరణలో 

పెట్టడానికి కృషిచేసినట్లు ఆ ఉత్తరంలో తెలియబేశాను. ముఖ్యమైన వార్తలను, 
ఎక్కువ చేయకుండానూ, అర్థం చేసుకునీ అప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ 
వచ్చిన విషయాలు ఉత్తరంలో వివరంగా తెలియజేశాను. నేను రాయబారి 
పదవిని స్వయంగా ఆశించి కోరుకున్నది కాదనీ, ప్రధాని ఆవ్యోనాన్ని నా దేశం 
యిచ్చిన ఆనతిగా భావించి అంగీకరించినట్లు, తెలియజేసాను. ఆ ఉత్తరంలో 
యింకా శ్రీలంక (పభుత్వంతో చర్చలు కొనసాగించడం ఆవివేయమని 
తెలియజేసినందుకు నేను వివరణ అడిగాను. ఏవరైనాసరే ఆచరణలో వున్న 
చర్చలను సుముఖంగా పూర్తిచేయడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని 
సృష్టించడానికి నా చేతనైన (పయత్నాలన్నీ చేశామన్న తృప్తితో, శ్రీలంక నుంచి 
తిరుగు (పయాణమవు తున్నాననీ తెలియజేశాను. 
అటువంటి ' ఉత్తరాన్ని నేనేడో కోపంతో రాయలేదనీ, అయినా ఢిల్లీలో 

తీసుకున్న చర్య నా మననుకు వేదన కలిగిస్తున్నదనీ ప్రధానికి 
తెలియబేసాను. 
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ఈ ఉత్తరానికి పదిహేడో తేదీ పధాని జవాబు పంపారు. క్రీలంక భారత్ 

సమస్యకు సంబంధించినంతవరకు భారత (పభుత్వం అనుసరించే విధానంలో 

నాకు భారత (పభుత్వం మధ్య అఆభిపాయభేదం వున్నది, నిజమే అని 

(పధాన మంతి అంగీకరించారు. శ్రీలంక భారతీయులు తీసుకున్న చర్యలన్నీ 

సక్రమమైనవేనని భారత (పభుత్వం భావించలేదు. ఆ విషయం వారికి 

పభుత్వం తెలియజేయడానికి వెనుకాడలేదు. అయితే తమ ఉద్దేశాలకు 

ఆదరణగా వుంటుందని భావించి వాళ్లు (పయత్నాన్ని కొనసాగించేప్పుడు, 

ఆవిధంగా చెయ్యకుండా అడ్డుపడటంలో భారత (పభుత్వం ఉద్దశం కాదు 

అన్నదే ఆ ఉత్తరం సారాంశం. నా దృక్పధంలో కొన్ని గొప్ప నిజాలు లేకపోలేదనీ 

అయినప్పటికీ మన (పభుత్వం ధోరణి వేరు విధంగా వుందని ఆయన 

(పస్తావించారు. (పభుత్వ ధోరణిని పభుత్వం కోరినవిధంగా వివరించడానికి 

నావల్ల నీలుకాకపోవడమే అభ్మిపాయభఖేదానికి కారణం అని (పధాని 

బహిర్గతంగా తెలియజేశారు. 

ఈ ఉత్తరానికి సెస్టెంబర్ ఇరవై ఆరవతేదీ నేను పంపిన జవాబు గురించి 

క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలి. క్రిలంక - భారత్ సమస్యలను గురించి భారత 

పభుత్వ సిద్ధాంతానికి భిన్నంగా నేను _పవర్తించడానికి పయత్నించలేదనీ, 

అయితే నా అనుభవంలో భారత _వభుత్వ సిద్దాంతాన్ని పునఃపరికిలన 

చేయడం అవసరమని చెప్పే బాధ్యత నాకున్నదనీ నా జవాబులో 

తేటతెల్లంచేసాను. నా పయత్నాలన్నీ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గమని నేను 
విశ్వసించినట్లు, అవి సమస్యను కొనసాగించే ఉద్దేశంతో చేసినవి కావనీ, 

శ్రీలంకలో భారత రాయబారిగా భారత (పభుత్వంతో వున్న సంబంధం ఒక 

గుణపాఠరంగా వుందనీ, నౌ పజా జీవితంలో ఈ అనుభవం యింకా 

సహాయకారిగా వుండగలదనీ నేనా ఉత్తరంలో తెలియజేశాను. 

నేను రాయబారిగా పదవినుంచి వైదొలగనున్నానన్న వార్త వెలువడినప్పుడు 

చాలామంది మి(తులు దానికి కారణం అడిగారు. పృతికల్లో చాలా ఊహలు 

వార్తలుగా వెలువడసాగాయి. ఆ సమయంలో మౌనంగా వుండడమే ఉచితంగా 

తోచింది. 

దౌత్యకార్యాలయంలో నాతో పనిచేసిన పలువురు, అందజేసిన సహాకారం 

చెప్పకోదగింది. వారు (పస్తుతం వివిధ దేశాలలో వుంటున్నారు. అయినప్పటికీ 

నేను వాళ్లతో యిప్పటికీ సన్నిహితంగానే వున్నాను. శ్రీలంకలో నా అంతరంగ 

కార్యదర్శిగా వున్న వెంకట్నాదిని గురించి _పత్వేకంగా చెప్పుకోవాలి. చాలా 

సమర్థులు, విశ్వాసపాతుడు. నా ఉద్దేశ్యం (గహించి పనిచేసేవారు. ఒక 
పనికూడా సగంలో నిలువదు, సాకులు చెప్పి తప్పుకోరు. నేను నమ్మినదాన్ని 
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వెంకటాది చేస్తాడన్న దృఢమైన విశ్వాసంతో వుండవచ్చు. కొందరు పాత 

మి(తులను నేను కొలంబోలో కలుసుకున్నాను. వారిలో పాకిస్థాన్ రాయబారి 

సర్దార్ సెర్ను యిక్కడ (_పత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఉత్తర మలబార్లో 

తలెచ్చెరిలో నివసించేవారాయన. సహాయనిరాకరణోద్యమ కాలంలో కాం(గెన్ 

(పముఖులలో ఆయన ఒకరు. తిలక్ స్వపరిపాలన నిధికి డబ్బు సేకరించే 

విషయంలో ఆయన ఎంతో సహకరించారు. దేశ సేవను ఉత్సాహంగా 

కొనసాగించడానికి సహకరించిన వారు సర్దార్. ఒకే లక్ష్యంతో భారత 

స్వాతంత్య ఉద్యమంలో కలిసి కృషి చేసిన మేము యిద్దరమూ, 

స్వాతంత్యానంతరమే కలుసుకున్నాము. రెండు విభిన్న దేశాల రాయబారులు 

అన్న హోదాలో. 

నేను క్రీలంకనుంచి తిరిగి రావడానికి ఒక నెల ముందు నుంచే వీడ్కోలు 

తతంగాలు (పారంభమయ్యాయి. రాయబారులు నింహళీయులు, 

భారతీయులు, తెల్లవారు.... ఇలా సలువురి తరపున వీడ్కోలు సత్కారాలు 

వాళ్ల (పేమను మ్మాతమే ద్యోతకం చేయలేదు, పాక కళ గొప్పదనాన్ని చాకువిగా 

కూడా వున్నాయి. 

కండికి వెళ్లి నేనూ, నా భార్య సోల్బరీ (పభువు నుంచి సెలవు 

తీసుకున్నాము. అమ్మూకు ఆంగ్లం సరిగా రాకపోయినప్పటికి, మాటలు అర్థం 

చేసుకోవడానికి (పయత్నించేది. మిగతా వాళ్లు మాట్లాడేప్పుడు జ్యాగత్తగా 

గమనించేది. సోల్బరి, సాహిత్యం, చరిత మొదలైన విషయాల పట్ల 

ఉత్సాహం కలవారు. మేము ఆయన వద్ద సెలవు తీసుకుని కొలంబోకు తిరిగి 

వచ్చాము. ఒక వారం తర్వాత సోల్బరీ నాకు ఈ విధంగా రాశారు. 

“మీరు మీ ఆవిడ నాదగ్గర సెలవు తీసుకుని ఎల్లినప్పటికీ, మీ యిద్దరినీ 

నేను మళ్లి చూడగలనని భావిస్తున్నాను. మీరు దూరం కావడం గురించిన 

విచారంతో నేనీ ఉత్తరం (వాస్తున్నాను. చాలాసార్లు మనం మాట్లాడుకుని 

వున్నాం. ఆ సందర్భాలలో మీ అభిపాయాలలో వున్న న్యాయాన్ని, తమ విశాల 

హృదయాన్ని నేను తెలుసుకోగలిగాను. వివేకనంతమైన మీ సంభాషణలను 

అనుభవించి ఆనందించే అవకాశం నాకు లభించింది. మీరు మీ భార్య 

యిక్కడనుంచి వెళ్లిపోవడం ఎంతో వేదన కలిగిస్తోంది. నేను నేర్చిన ఆంగ్లాన్ని మీ 

ఆవిడ మరువరని నమ్ముతున్నాను. 
ఎప్పటికీ మీ మితుడు 

సోల్బరీ. 

ఇటువంటి ఎన్నో ఉత్తరాలు చాలామంది మితులనుంచి నాకు వచ్చాయి. 

పదిహేను నెలలు నాతో ఒకటిగా కార్యాలయంలో పనిచేసిన అధికారులు, 
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మిగతా సిబ్బంది నుంచి వీడ్కోలు తీసుకోవగం కొంత ఆవేదన కలిగించే 

అనుభవంగానే వుంది. అయినప్పటికీ జీవితం మనల్ని ఒకచోటు నుంచి 

మరాక చోటుకు నడిపిస్తూనే వుటుంది కదా? 

1952వ సం! సెప్టెంబర్ ఏడో తారీఖు ఉదయం నేనూ, అమ్ము 

కొలంబోనుంచి బయలు దేరాము. రాయబారులు, మి(తులు చాలామంది 

మమ్మల్ని సాగనంపడానికి విమాన్మాశయానికి వచ్చారు. వారి అందరి దగ్గరి 

నుంచి వీడ్కోలు తీసుకుని నేను విమానంలో ఎక్కాను. అయిదు నిమిషాల్లో అది 

కొలంబో నగరాన్ని వదలి మ(దాసు వైపుకు మమ్మల్ని తీసుకుపోయింది. నా 

జీవిత నాటకంలో మరో ఘట్టం ముగిసింది. 
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రాయబారిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి నేను తిరిగి రానున్న వార్తను వినగానే 
.శ్రీ.వ.యం, నాయర్ నేను "మాతృభూమి సంపాదక బాధ్యతలు 
స్వీకరించాలని టల్మిగామ్ యిచ్చారు. డైరెక్టర్లు కూడ అందుకు నన్ను ఒత్తిడి 

చేశారు. కొన్ని రోజులు ఒలవకోడ్లోని నా గృహంలో విశ్రాంతి తీసుకున్న 

తర్వాత, నేను అక్టోబర్ నెలలో మళ్లీ "'మాతృభూమి' సంపాదక బాధ్యతలు 

స్వీకరించాను. 

శ్రీలంక వెళ్లాలని నిశ్చయించిన ,తర్వాత మా- అమ్మదగ్గర విడ్కోలు 

తీసుకోవడానికి ఎళ్లాను. అప్పుడు ఆమె 'నా చివరి కాలంలో నువ్వునా దగ్గరే 

వుండాలి. నాకు ఒంట్లో బావులేదని వార్తవింకే నువ్వు వెంటనే రావాలి” అన్నది. 

మా అమ్మకు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు. నేను లంక నుంచి తిరిగి రాగానే 
అందరికన్నా మా అమ్మే ఎక్కువ ఆనందాన్ని పొందింది. కొద్దిగా జ్ఞాపక శక్తి 

తగ్గిందే తప్ప, మరేదీ ఎక్కువగా అనారోగ్యం అని చెప్పే పరిస్థితి ఆమెకు 

ఏర్పడలేదు. ఎంతటి వృద్ధాప్యం వున్నప్పటికీ వాలుకుర్చీలో జారబడి 

"మాతృభూమి చదివేది. ఒకసారి నేను పాల్ఘాట్లో ఒక కళాశాల 

వార్షికోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించడానికి ఎళ్లాను. ఆ సభకు తానూ వస్తానంది. 

సభ జరిగే చోటికి మెట్లెక్కి నడిచి వెళ్లాలి, అది కష్టం అని నేను 

చెప్పినప్పుడు, “ఇక మీదట నీ ఉపన్యానం వినగలనని నాకు అనిపించటం 

లేదు. అందువల్లే ఈ మీటింగ్కు రావాలని ఆశ పడుతున్నాను అన్నది. సభ 

జరిగే చోటికి చాలా శ్రమతో వచ్చింది. సభ ముగిసేవరకు అక్కడ వుంది. 

ఇంటికి రాగానే స్పృహా తప్పి వడిపోయింది. రెండు గంటలసేపు స్పృహ 

రాలేదు. ఆవేళ వాటిల్లిన అనారోగ్యం ఆ తర్వాత పూర్తిగా కోలుకోలేదు. ఏమైనా 

సరే అమ్మ స్నానం చెయకుండా వుండే వారు కాదు. పిల్లలు పాట పాడేప్పుడు 
తాళం తప్పినా, అపస్వరం పలికినా వెంటనే దానిని ఎత్తిచెప్పి సరిదిద్దేది. 

రోజులు గడిచాయి. నెలలు దొర్లిపోయాయి. లంకనుంచి నేను తిరిగి వచ్చిన 
తర్వాతనే నేను "జీవిత జ్ఞాపకాలు" అన్న పుస్తకం (వాయడం (పారంభించాను. 
అలాంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాయాలన్న కోరిక నాకు చాలా రోజులుగానే వుంది. 

“జీవిత జ్ఞాపకాలు _పచురించినప్పుడు _పజలు చూపిన ఆదరణ నాకెంతో 
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సంతోషాన్ని కలిగించింది. రకరకాల పాఠకుల నుంచి నాకు వచ్చిన ఉత్తరాల 
ద్వారా ఆ పుస్తకం పట్ల (పజల్లో ఏర్పడిన ఉత్సాహం నాకు బాగా 
అర్థమయింది. | 

లంకనుంచి తిరిగి ఒక  నంవత్సరం కాకముందే అమ్ము 
వ్యాధ్యిగస్తురాలయ్యారు. దారుణమైన కేన్సర్ వ్యాధి ఆమెను వట్టుకుంది. 
నాలుగు సంవత్సరాలకు ముందే ఆమెకు ఒకసారి శస్త చికిత్స చేశాము. 
దాంతో ఆ భయంకరమైన వ్యాధి బాధ తొలగిపోయిందని భావించాము. ఆ 

తర్వాతే మేము లంకకు వెళ్తాము. అప్పుడప్పుడూ వైద్యులు ఆమెకు వైద్య 

పరిశోధన చేయడం అలవాటు. భయపడదానికి ఏమీలేదు.... అని 

చెబుతూ వచ్చారు. అయినప్పటికీ కేన్సర్కు శస్త చికిత్స చేసినప్పటికీ, 
తొంభై శాతం మందికి మళ వచ్చే అపాయం వుందని ఒక డాక్టరు నాతో 

చెప్పారు. మల్లి అమ్ము వ్యాధి తీవతకు గురయ్యారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది 

పెట్టకూడదన్న ఉద్దేశంతో, భయంకరమైన బాధవేధిస్తూన్నప్పటికీ అమ్ము 
నోరు మెదపకుండా భరించేది. 

చికిత్సకోసరం మేము మృదాసు వెళ్లాము. కేన్సర్ వ్యాధికి చికిత్సావిధానం 

సౌకర్యాలు ఇటీవల కాలంలో బాగా అభివృద్ది చెందాయి. కానీ ఆ వ్యాధిని 

పూర్తిగా రూపుమాపే. మార్గాలు ఇంకా అన్వేషించి కనుగొనలేదు. నాలుగు వారాల 

చికిత్స తర్వాత కొంత ఉపశమనంతో మేము కోఖిక్కోడ్ తిరిగి వచ్చాము. 

అయినా ఆ ఉపశమనం చాలా రోజులు కొనసాగలేదు. వ్యాధి మళ్లీ 

తీవమయింది. ఆయుర్వేద చికిత్సను (పారంభించాము. (పయోజనంలేదు. 

1954వ సం! ఏపిల్ ఎనిమిదో తారీఖు అమ్మును కోళిక్కోడ నుంచి 

ఒలవక్కోడ్ సమీపంలో వున్న మా 'అత్తాళచ్చిర' గృహానికి తీసుకువచ్చాము. 

అక్కడ మా మనుమరాలు నళిని పెళ్లిచేయడానికి నిశ్చయించాము. అమ్ము 
శారీరిక స్థితి తీ(వత భయపెట్టు స్థితిలో వున్నప్పటికీ, వివాహ మహోత్సవాన్ని 

అనుకున్నట్టు జరిపించి వేయాలని పట్టుపట్టింది. పెళ్లి అలాగే 

జరిగిపోయింది. ఆరేళ్ల పాటు అమెరికాలోనూ, ఇంగ్లండులోనూ విద్యాభ్యాసం 

చేయడానికి వెళ్లిన, మా అబ్బాయి ఉల్ణీ అప్పుడే మాతృదేశానికి తిరిగి 

వచ్చాడు. ° 

వ్యాధి బాగుచేయడం కుదరదని మేమందరమూ భయపడుతున్నప్పటికీ, 

వ్యాధి(గస్తురాలు అందుకు విరుద్ధంగా వ్యాధి త్వరగా నయమవుతుందని 

నమ్ముతూ వుండేది. అదే మాకెంతో ఓదార్పుగా వుండేది. తరుచుగా ఆమె 

కోభిక్కోడ్కు తిరిగి వెళదామని చెబుతూ వుండేది. ఆ సమయంలోనే నేను 

"గడిచిన కాలం వుస్తకం వాయడం [(పారంభించాను. (వాసిన భాగాలను నన్ను 



308 గడచిన కాలం 

చదివి చూపమనేది. అందులో వివరించిన సంఘటనలను గురించి తన 
అభిపాయాలను వెలిబుచ్చేది. వదలివేనిన సంఘటనలను గురించి జ్ఞాపకం 

చేసేది. “గడిచిన కాలం" చదివి వినాలన్న అభిలాషవున్న అమ్ముకు ఆ రచన 

పూర్తయిన తర్వాత చదివి వినిపించి సంతోషించే భాగ్యం నాకు లభించలేదు. 
ఆమె వ్యాధి ఆమెను అంతిమ దశకు తీసుకెళింది. జన సంచారం ఆమెకు 

నచ్చలేదు. తన చుట్టూ వున్న (పపంచ జ్ఞాపకాలను మరిచింది. "నేని వ్యాధిని 
భరించలేకున్నానే' అని అప్పుడప్పుడూ అరిచేది. ఇద్దరం ముగ్గురం 

రేయింబవళ్లుగా “అత్తాళచ్చిరి ఇంట్లో ఆమెకు సేవలు చేశాము. ఆ 

(గామసమలోని యిల్లు నాకెంతో యిష్టం. అమ్ము వ్యాధ్మిగస్థురాలైవున్న 

రోజులలో సాయంకాలాల్లో ఆ యింటి మెట్లు దిగి పాలందగ్గరకు నేను 

వావ్యాళికి 'వెళ్లేవాణ్ణి. “అత్తాళచ్చిర' గామం (పశాంతత (పకృతి సౌందర్యం 

పాంగిపారలే పరిసరాలు కుడివైపుగా కొద్ది దూరంలో మలుపుళ కాంతి దీపాల 
(పకాశం, ఎడమవైపు ఒలవక్కోడ్ రైల్వే నిలయం కాంతి పుష్పాలు _పజ్వరిల్లవి! 

ఎదురుగుండా పలు వరసల్లో కనిపించే పర్వత [శ్రేణులలో అక్కడక్కడ రగిలే 
కారుచిచ్చు యిరువైపులా వెలిగే విద్యుద్ధీపాలకన్న అద్భుతంగా కనిపించేవి. ఆ 

(పశాంత వాతావరణంలో వేదనకు భరించలేని అమ్ము దీనస్వరం 

నాహృదయాన్ని పిండివేసేది. దేవుడు ఎందుకోమరి మనుషుల్ని ఇలా 

వేధిస్తాడు! శిక్షా ఇది? ఆ వేదనను కొంతైనా తగ్గించడానికి వీలుకాలేదే అని 
బాధపడే వాణ్ణి. 

“ఇవాళ ఎప్పటిలాలేదు. చాలా అలసటగా వుంది. డాక్టర్కు 

కబురుచెయ్” అని వేకువజామున నాలుగు గంటలకు చెప్పింది అమ్ము. 

ఆరోజు జూన్ ఇరవై మూడో తేది. వెంటనే డాక్టర్ పరుగెత్తుకొచ్చారు. బాధ 

తగ్గించడానికి ఏమేమో చేశారు, తెల్లవారింది. మేమందరం ఆమె గుండె వేగంగా 
కొట్టుకోవడం మాతం చూస్తూ నిలబడ్డాము. అమ్ము, లేపి కూర్చోబెట్టమని 

నెమ్మదిగా చెప్పింది. పడక మీద జారబడినట్లు లేపి కూర్చోబెట్టాను. ఊపిరి 

పీల్చడానికి ఆమె వడే శమ చూడలేక పోయాను. తర్వాత ఆమె ఎంతోసేపు 

(శమపడలెదు. కూర్చున్నట్టుగానే అమ్ము చివరి శ్వాసను వదిలింది. 

_ ఇరవైతొమ్మిదేళ్లకు ముందు లక్ష్మి కూడా అదే స్థలంలోనే ఈ 

భ్యూపపంచాన్ని వదలి వెళ్లింది. 'అత్తాళచ్చిర విశాల (పదేశంలో అమ్ముకు 

అంత్య(కియలు జరిపాము. అమ్ము కధ ముగిసింది. 

నా సుఖ సౌకర్యాలకోసరమే జీవితాన్ని అర్పించింది అమ్ము. అంతకు 

మించిన జీవితాదర్శ్భం ఆ వనితారత్నానికి వుండేది కాదు. వారా షతికలు, 

పుస్తకాలు చదవాలని ఆశించినప్పటికీ రాజకీయ విషయాల పట్ల (శద్ధ వుండేది. 



తల్లీ, అమ్మూ 309 

కాదు. ఇంటిపనుల్ని సక్రమంగా నెరవేరుస్తూ గృపాణిగా తన బాధ్యతలు 

నెరవేర్చడానికి యిష్టపడేది. చుట్లాలకు సపర్యలు చేయడం, సేవకులకు 
ఆజ్ఞలు పురమాయించడంలో ఆమె మంచి ఇల్లాలుగా పేరు తెచ్చుకుంది. 

పాకకళలో ఆమె సిద్ద హస్తురాలు. నంసారజివితమే ఇక శాపంగా మారిన 

అనుభవం గల మితులు కొందరు నాకు తెలుసు. ఆ విషయంలో నేను 

భాగ్యవంతుణ్ణి. లక్ష్మి, అమ్ము నా జీవితంలో చవిచూపిన మధురస్మృతులకు 

నేనెప్పటికీ రుణపడి వున్నాను. వారు వదలి వెల్లిన మధురసృతులు, నా 

హృదయంలో ఎన్నటికీ మాసిపోనివి. 

ఇదె జరిగి మూడు వారాలు కాకముందే నాతల్లి కూడా పోయారు. ఆమె 

అంతం పండిన పండు కాడ వదలి రాలిపోయినట్టు జరిగింది. భగవంతుడు 

ఆమెకు దీర్హాయువు (పసాదించాడు. కాని ఒక తల్లి స్థానాన్ని వేరెవ్వరు భర్తీ 

చేయగలరు? స్వార్థరపాతమై న సేవకు ఒక ఉదాత్త వ్యాఖ్యనం కదా మాతృత్వం! 

చాలా స్వల్ప కాలంలోనే నా (పేమను మోసిన యిద్దరు వనితరత్నాలు నానుంచి 

శాశ్వతంగా దూరమయ్యారు. 

1955 వసం! నవంబరు నెలలో నాకుమారుడు ఉణ్ది వివాహ సందర్భంగా 

నేను మళ్లీ సింగపూర్ వెళాను. ఆ భూమి మీద కాలు మోపగానే నాలో 

ఎన్నెన్నో భావోద్వేగాలు చెలరేగాయి. నలభై యేళ్లుగా సింగపూర్లో నివసిస్తున్న 

డౌ! వి. బి. మీనన్ కుమార్తె లీల పెళ్లికూతురు. పెళ్లికూతురు కూడా 

తర్మడిగారి వృత్తిలోనే శిక్షణ పొందింది. లీల సింగపూర్ ఆన్నతిలోనే డాక్టర్గా 

వుండేది. 

ఏడేళ్లకు ముందు నేను సింగపూర్ వదలి వెళాను. ఆ స్వల్పకాలంలో 

సింగపూర్లో వచ్చిన మార్పులు నన్నెంతో ఆశ్చర్యపరిచాయి. అంతకు 

ముందు, పద్దెనిమిది రోజులు నౌకలో పయనం చేసిన తర్వాతే సింగపూర్ 

చేరడం సాధ్యం. ఆ రోజుల్లో మదాసులో విమానమెక్కినట్లయితే మూడున్నర 

గంటలసేపులోగా సింగపూర్ చేరవచ్చు. యుద్ధం తర్వాత సింగపూర్ సాధించిన 

వివిధ రకాల అభివృద్ధిని అక్కడి కొత్త భవనాలు చాటిచెప్పాయి. 

భావవికాసంలాగే భవన నిర్మాణ వికాసాన్ని, అభివృద్ధిలోనూ కల్గిన 

అద్భుతమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. రోడ్లమీద ఎన్నో వరునలుగా 

సాగే కారుల్ని చూసి ఆశ్చర్యంతో నిలబడిపోయాను. 

మూడు వారాలపాటు నేను నింగపూర్లో వున్నాను. అనేకమంది 

స్నేహితులను కలుసుకోవడం, వివిధరంగాల వారితో స్నేహ సంబంధాన్ని 

మల్లి కొనసాగించడంలోనూ కాలం హాయిగా గడిచిపోయింది. ఆ స్నేపాతులలో 

చాలామంది నాలాగే యుద్ద కాలంలో కష్టాలను అనుభవించిన వారే. కొందరు 
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నాతో జైల్లో వున్నవారు. వారిలో ఒకరైన నర్ రాబర్ట్స్కాట్, ఆ రోజులలో 
సింగవూర్లో కమీషనర్ జనరల్గా వుండేవారు. "మనం ఇవాళ 

సంతోషకరమైన వాతావరణంలో కలుసుకుంటున్నాము” అని నన్ను 

ఆహ్వానించారు. ఒక రోజు నేను ఆయన అతిధిగా గడిపాను. మొదట చూసిన 
(వదేశాలను, స్నేహితుల ముఖాలను చూసేప్పుడు కష్టం, సుఖం, కలగలిసిన 
ఓ భావన ఏర్పడుతుంది. జీవితంలో అర్థం చేసుకోలేని పరమ రహన్యమైన 
అందాలను ఇలాంటి నందర్భాలలోనే [గహించడం సాధ్యమవుతుంది. 

నవంబరు నెలాఖరులో నేను మాతృదేశానికి తిరిగివచ్చాను. 
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సమైక్య కేరళం అన్న అభ్మిపాయం నాకు అప్పుడే ఏర్పడిందని చెప్పడానికి 

లేదు. చాలారోజుల నుంచే నాకా అభిపాయం వుంది. కేరళలో పలు 

(పొంతాలు పలువురి అధికారం |(క్రిందపుండడం ఓవెపు ఆశ్చర్యంగాను, 

మరోవైపు విచారంగాను వుండేది. నేను (ప్రజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి 
ముందునుంచే దీనిని గురించి నేను ఆలోచించాను. అయినప్పటికీ, ఆనాటి 

పరిస్థితులలో కేరళలో పలుపాంతాలను ఒకటిగా కలిపి, సమైక్య కేరళను 
ఏర్పరచడానికి ఒక మార్గం కనిపించలేదు. కాని ఆ అభిపాయం నా 

హృదయంలో బలంగా నాటుకుని వుంది. 'స్వతం(త భారతం" అనే ఆశ కూడా 

ఆ రోజులలో అలాంటి కలగానే కధా వుండేది? 1919వ సం!!లో మదాసు 
మళయాళీ సంఘం తరఫున జరిగిన ఒక సభలో నేను మొట్టమొదటి సారిగా 

సమైక్య కేరళ గురించి మాట్లాడాను. తిరువిదాన్మూర్. కొచ్చి, మలబారు ' 

కలిసిన ఒక (పదేశం ఏర్పడాలని నేను వెలిబుచ్చిన అభిపాయం, ఆనాటి 

సభాద్యక్తున్ని ఆశ్చర్యపరచింది. పరిపక్వత అనుభవం లెకుండా నాకు తోచిన 

అభిపాయాన్ని చెప్పినందుకు ఉపన్యాసంతో నిరసన తెలియజేసి 

ఖండించారాయేన. అప్పుడు నిర్వహింపవలసిన ముఖ్యమైన పనులను వదలి, 

అవసరంలేని, ఆచరణయోగ్యం కాని విషయాలపట్ల యువకులు ఆలోచించడం 

శ్రేయస్కరం కాదని ఆయన తెలియజేశారు. అప్పటికే ఎన్నటికైనాసరే అది 

జరిగేపనికాదు అనే అక్కడున్న వారిలో అధికులు భావించారు. అయినా 

రెండేళ్లు గడిచేలోగా, సమైక్య కేరళకు ఒక రూపం కల్పించే సమయం 

ఆసన్నమయింది. ఒ(టపాలంలో సమావేశమైన పధమ కేరళ (వదేశ్_ 

మహాసభలో దానికి అనువైన సందర్భం ఏర్పడింది. సహాయ 
నిరాకరణోద్యమం (పారంభమయినవ్పుడు కాం(గెనును నిర్వహించడానికి 
అనుగుణంగా, భాషా _పాతిపదికమీద కొత్త కాంగెన్ _పదేశాలను, ఏర్పరచారు. 

అప్పుడే కొచ్చిన్-తిరువాన్మూర్-మలబార్ కలిసే విధంగా కేరళ ,_పదేశ్ 

కాంగెన్ను ఏర్పరచారు. ఆ రోజులలో నేను కేరళ (పదేశ్ కాం(గెన్ కమిటి 

కార్యదర్శిగా వుండేవాణ్ణి. ఒ[టపాలంలో జరిగిన మహాసభలో, కొచ్చిన్నుంచి, 

తిరువిదాన్కూరు నుంచి, మలబారునుంచి పతినిధులు కేరళీయులు అన్న 
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(పాతిపదిక మీద ఒకటైన దృశ్యం నన్ను ఉద్వేగ పూరితుళ్ల చేశాయి. (పచారం, 

నిర్వహణ, మొదలైన కార్యక్రమాలకు సౌకర్యాలు ఏర్పరచడం కోనరమే అలా 

భాషా _పాతిపదికపై పాంతాలను ఏర్పరచినప్పటికీ అదే సరైన విధానంగా కేరళ 

(పదేశ్ ఏర్పడడానికి మొదటి మెట్టు అయింది. 

ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత కాంగెన్ పచార కృషి కోసరం, నేను 

తిరువిదాన్మూర్ వెల్లినప్పుడు కొల్లంలో ఒక బహిరంగ సభలో కేరళ (పదేశం 

గురించి మాట్లాడాను. అప్పుడు ఆ సభలో ఒక గౌరవనీయులైన వ్యక్తి “కేరళ 

(పత్యేక _పదేశం అయ్యేట్టువుంకు, కొచ్చి, తిరువిదాన్కూర్, మవోరాజు స్థితి 

ఏమిటి?” అన్న (పశ్నను లేవదీశారు. “అది క్లిష్టమైన సమస్యే. పరిస్థితులు 

మారేప్పుడు, రాజు పరిస్థితి ఒక సమస్య కాదు” అని మాతం అప్పుడు నేను 

ఆ _పశ్నకు జవాబు చెప్పాను. 

1923వ సం! “మాతృభూమి” వెలువడడం (ప్రారంభించిన తర్వాత ' నేను 

రాసిన తొలి సంపాదకీయంలో, సమైక్య కేరళం గురించి అభ్మిపాయాన్ని ఇలా 

వెలిబుచ్చాను. 

"ఒక భాష మాట్లాడుతూ, ఒకే చరిత కలిగి సిద్ధాంత రీత్యా ఒకేరకమైన 

ఆచార వ్యవహారాలు కలిగిన కేరళీయులు ఇప్పుడు విడిపోయి చిన్నాభిన్నంగా 

నలుగురు పాలకుల (కింద వుంటున్నప్పటికీ, కేరభీయుల సంక్షేమానికి, 
ఉన్నత స్థితికి, కేరళలో వివిధ ప్రాంతాలలో నివసించే _వజలు ఇప్పటికైనా 

సాన్నిహిత్యం, ఐక్యమత్యంతో వుండడం ఎంతెనా అవసరం అని భావిస్తూ 

“మాతృభూమి ఆ లక్ష్యం కోసరం నిర్విరామంగా (పయత్నిస్తుందిక 

సమైక్య కేరళ లక్ష్యాన్ని పచారం చేయడం కోసరం నాకు లభించిన 

అవకాశాన్ని దేన్నీ వదులుకోలేదు. 1925వ సం జనవరిలో నేను 

"మాతృభూమి సంపాదక బాధ్యతలు వదలి వెళ్లేప్పుడు, నా తర్వాత వచ్చిన 

పి. రాముణ్ణి మీనన్ సమైక్య కేరళం గురించి, నా పయత్నాలను గురించి 

సంపాదకీయంలో ఇలా (వాశారు. "దూరంలో వున్నప్పటికీ, ఏ మాతం 

అస్పష్టతలేని విధంగా ఉదాత్తమైన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఆయన 

పయత్నించారు, పయత్నిస్తున్నారు. అది పయోజనం లేనిదని చెప్పే ధైర్యం 

ఎవరికుంది? గత నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవం ఏవైనా సరే, ఈ నవీన 

కేరళం ఉదయించే సమయం గత నాలుగు సంవత్సరాలకన్నా ఇప్పుడు 

మరింతగా సమీవపించిందంకే కాదని ఎవరనగలరు? 

1927వ సం!! లోనే నేను మలయా వెళ్లాను. తర్వాత ఇరవై నంవత్సరాల 

కాలం అక్కడ నివసించాను. ఈ మధ్య రెండు మూడు సార్లు "మాతృభూమిలో 

సమైక్య కేరళ గురించి రాశాను. 1934వ సం!' 'ఓణం' పత్యేక సంచికలో, 
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ఆనాటి పరిస్థితులలో సమైక్య కేరళ నిర్మాణం గురించి నేను ఈ విధంగా 

రాశాను. 

“కొచ్చి, తిరువిదాన్మూర్ రాజకుంటుంబాల వారు తమ తమ పదవులను 

స్థానాలను, (పజా సంక్షేమం కోనరం వదులుకోలేదంకే, వాటిని కొద్దిపాటి 
మార్పులతో నిలబెట్టే ఒక ఫెడరల్ రాజ్యం స్థాపించడం సాధ్యమే. మలయా 

దేశంలోని 'ఫెడరేవేడ్ మలాయ్స్పేటన్' ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ”. అక్కడ 

నలుగురు రాజులు నివసించే నాలుగు (పదేశాలు కలిసి ఇక ఫెడరల్ స్టేట్గా 

వుంటోంది. వారి వారి పదేశాలలో వారు వారు నివసించినప్పటికీ, ఒక స్టేట్గా 

సాధారణ పరిపాలనా విధానమే ఈ నాలుగు రాజ్యాలలోను నెలకొని వుంది. ఈ 

పద్ధతిని మనము అనుసరించడం బావుంటుంది. రాజులే లేని పరిపాలనా 

పద్దతే మన లక్ష్యంగా భావించాము. అది యిప్పటికీ సాధ్యంకానప్పటికీ, 

ఫెడరల్ సంస్థానం అయినప్పటికీ మనం వెంటనే ఏర్పరచడానికీ 

(పయత్నించాలి. అయితే తాత్కాలికమైన ఏర్పాటుగానే భావించడం సాధ్యం. 

1945వ సం! లో 'రానున్న కేరళ అన్న శీర్షికలో మాసు 

మలయాళీసంఘ రజత్సోవాలను పురస్కరించుకుని వెలువరించిన సంచికలో 

నేనొక వ్యాసం రాశాను. అందులో నేను నా ఊహలలో చూసిన కేరళ విశాల 

స్వరూపాన్ని చూడవచ్చు. సమైక్య కేరళ లక్ష్యం, ఈ కాలంలో నా ఆలోచనను 

ఎంతగానో (పరేపించింది. 

ఒక (పత్యేక మలయాళ (పదేశం మాతం నా లక్ష్యంకాదు. తిరువిదాన్కూర్, 

కొచ్చిన్ మలబార్ వాటితో చేరగల్గిన ఇతరపదేశాలు ఒకటిగా ఏకమైన 

కేరళయే నా ఊహలలో ఉద్భవించిన సమైక్యకేరళ. ఒకటి కంటే ఎక్కువ 

మాతృభాషగా కలవారు అక్కడవున్నారు. 

స్వాతం్యత్య పోరాటం జరపడంలోనే నిమగ్నమైవున్న ఆ రోజులలో 

సమై క్యకేరళ లక్ష్యాన్ని నిజంగానే కార్యాచరణకు తీసుకురావడానికి ఎలాంటి 

పయత్నమూ చేయడానికి వీలుకాకపోయింది. అయితే కేరళ (పజలు 

అభిలషించ దగ్గ ఆ లక్ష్యానికి ఎందరో తమ ఆడరణను తెలియజేశారు. 

సమైక్య కేరళ కోరికకు ఎవరూ వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేయలేదు. వ్యక్తంచేసి 

వున్నస్పటికీ నాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా దానినెవరూ లెక్కచేసివారు కాదు. 

1946వ సం! అక్టోబర్లో, ఇరవై సంవత్సరాలు నివసించి సింగపూర్ 

నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే సమైక్య కరళ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో 

కావలసిన మార్గాలను అన్వేషించడానికీ చర్చలు జరపడానికి నా అధ్యక్షతన 

ఒక (పారంభ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దానిని గురించి ముందు 
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అధ్యాయంలో తెలియజేశాను. కేరళ కాంగెన్ కమిటీ ఎన్నికచేసి ఏర్పాటు చేసిన 
ఒక 'నబ్ కమిటి' తరఫున 'నిరుతురుత్తిలో ఆ సభ జరిగింది. 

ఆ సమావేశంలో చేసిన తీర్మానం ఫలితంగానే 1947వ సం!! ఏపిల్ నెలలో 
శ్రీ కేళప్పన్ నాయకత్వంలో తిరుచ్చూర్లో చార్మితక (పాముఖ్యంగల 

సమై క్యకేరళ మవాసభ జరిగింది. అంతకు ముందే, కొచ్చిన్ మహారాజా 

చట్టని ర్మాణ సభకు పంపిన నమాచారంలో, ఇలా తెలియ చేశాము. "కేరళ 

నాగరికత స్థిరంగా నెలకొనాలంటే అది ఒకే పరిపాలనకు లోబడి వుండాలి అన్న 

దృఢమైన అభ్మిపాయం నాకు వుంది. అందుకోసరం మలబార్, కొచ్చి, 

తిర్లువిదాన్మూర్, ఒకటిగా చేరి కేరళకు సాధారణ పరిపాలనా విధానం 

నిర్ణయించే పధకాన్ని రూపొందించాలి”. 

అయితే ఈ అభ్మిపాయం ఆనాటి తిరువిదాన్కూల్ పరిపాలకులకు 

సరైనదిగా అనిపించలేదు. కేరళలోని వివిధ (పాంతాలనుంచి, (పతినిధులు 
తిరుచ్చూర్ సమావేశానికి వచ్చారు. పలుపజా సంస్థలనుంచి (పతినిధులు 

ఆ మహాసభలో పాల్గొన్నారు. అంతమంది (పతినిధులు పాల్గొన్న మవాసభ ఆ 

రోజులలో కేరళలో మరేదీ జరగనట్టు లేదు. నమైక్య కేరళ సంస్థాపనకు 

సుముఖమైన ఒక తీర్మానాన్ని మవోసభ ఆమోదించింది. 

మహాసభ లక్ష్యాన్ని అమలు జరిపే విధంగా పైన పేర్కొన్న చర్యలు 

అమలు చేయడానికి వందమంది సభ్యులు గల ఒక కౌన్సిల్ను 

ఎన్నుకున్నారు ఈవిధంగా కేరళ (పదేశాన్ని రూపొందించడానికి (పాధమిక 

(పయత్నాలు పారంభమయ్యాయి, 

మహాసభ జరిగినప్పుడు నేను సింగవూర్లో వున్నాను. అక్కడనుంచి 

ఒక అభినందన సందేశాన్ని వంపడానికే నాకు వీలైనది. 

1946వ సం||! ఫిబవరి 20వ తేది ఆల్వాలో సమైక్య కేరళ సమావేశం 

ఒకటి ఎర్పాటు అయింది. అప్పుడు ఆ ఉద్యమానికి ఒక నూతనోత్తేజం 

కలిగింది. ఇంతకు ముందు చెప్పిన సమైక్య కేరళ కౌన్సిల్ సభ్యులే కాకుండా, 

తిరువిదాన్కూర్ శాసనసభ సభ్యులు, మృదాసు శాననసభ మలబార్ 

సభ్యులు, కేరళ కాంగెన్ కమిటీ సభ్యులు, ఇంకా (పత్యేక ఆవ్వోనితులు 

అందరూ కలిసి రెండు వందలకు పైగా ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. 
సమైక్యకేరళ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు శ్రీకేళప్పన్ ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత 
వపాంచారు. | 

“కేరళ పకృతి సౌందర్యంలో కనిపించే సమైక్య సహజత్వాన్ని కేరళ (పజల 

ఆర్థిక సాంస్కృతిక వికాసం, పరిపాలనా సౌకర్యాలు దృష్టిలో వుంచుకుని, 

త్రరుకతాన్యూర్ కొచ్చిన్, మలబార్, వాటిలో చేరదగిన మిగతా (పాంతాలను 
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ఒకటిగా కలిపి ఒకే (పదేశంగా చేయాలన్న జనాభిపాయాన్ని సమావేశం 

దృఢపరుస్తోంది. పైగా అటువంటి కేరళ (ప్రదేశం, (పస్తుత (పజా పతినిధుల 

పరిపాలన కిందికి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నది" అన్న తీర్మానాన్ని సభ 

ఆమోదించింది. తీర్మానాన్ని నేను _పతిపాదించాను. టి.యమ్. వర్గీన్ దాన్ని 

బలపరిచారు. కోళిపురత్తు మాధవ మీనన్, సి. కేశవన్, వనమ్ వళ్ళి గోవిందా 

మీనన్ మొదలైనవారు దాన్ని బలపరుస్తూ ఉపన్యసించారు. 

తీర్మానం కోరిన లక్ష్యం నెరవేరడానికిముందే ఏర్పడిన సమైక్య కేరళ 

కౌన్సిల్కు బదులుగా, పదిబాను మంది సభ్యులు గల సమైక్య కేరళ 

కమిటీని ఎన్నుకున్నాము. కావాలంటే కొత్త సభ్యుని చేర్చుకునే అధికారాన్ని 

కమిటీకీ యిచ్చాము. ఆ కమిటీలో నేనొక సభ్యుణ్ణి. సమైక్య కేరళ కమిటీ 

అన్న పేరుతో వున్న ఈ సంస్థ సమైక్య కేరళ స్థాపనకు (పయత్నాలు 

కొనసాగించింది. కమిటీ అధ్యక్షుడు కేళప్పున్, కార్యదర్శి 5.ఎ. 

దామోదరమీనన్, కేరళ _పదేశాన్ని త్వరగా రూపొందించే ముఖ్యమైన చర్యలను 

తనుకోవడానికి అల్వాయ్ మహసభ ఈ కమిటీకి అధికారం యిచ్చింది. 

అల్వాయ్ సభ జరిగిన ఆరునెలల్లోగా చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన 

జరిగింది. 1949 జూలై ఒకటో తేదీ తిరువిదాన్మూర్, కొచ్చి ఏకమయ్యాయి. 

కేరళ (పదేశం రూపొందడానికి అది అతి త్వరలో దారి తీయగలదని 

చాలామంది, దాని వల్ల కేరళ (పదేశం ఏర్పడడానికి ఆలస్యమవుతుందని 

కొందరూ భావించారు. ఆ రోజుల్లో రాజ్యాంగ మంతి కార్యాలయంలో 

కార్యదర్శిగా వున్న వి.పి. మీనన్ నిర్విరామకృషి ఫలితంగానే అది 

సాధ్యమయింది. 

తిరువిదాన్కూర్ - కొచ్చి కలయిక, సమైక్య కేరళ కమిటీ సభ్యుల మధ్య 

రకరకాల అభ్మిపాయాలను కలిగించింది. సమైక్య కేరళ లక్ష్యానికి ఈ కలయిక 

అనుకూలంగా వుంటుందని తీర్మానించిన తరవాత, ఆ కమిటీలో తనకు 

స్థానంలేదని కేళప్పన్ ఆ కమిటీనుంచి వైదొలగారు. ఆ తరువాత, సెప్టెంబర్ 
పద్ధెనిమిదో తేరీ, తిరువనంతపురంలో జరిగిన నమైక్య కేరళ కమిటీ 

సమావేశంలో నన్ను కమిటీ అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో 

యింకా కేరళ (పదేశాన్ని ఏమాతం ఆలస్యం లేకుండా రూపొందించడానికి, 

కేంద (పభుత్వానికి ఒక విజ్ఞాపన పంపడానికి దాని గురించి ఆలోచించడానికి 

ఒక సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశాము. క.ఎ. దామోదర మీనన్, మాణిక్కత్తు 

నారాయణ. మీనన్, ౩. బి. మాధవన్ నాయర్, జి. శంకరన్ నాయర్, డాక్టర్ 

ఆర్. కృష్ణ పిళ్లై మొదలైన వారు ఆ సబ్ కమిటీ సభ్యులు. సమైక్య కేరళ 

కమిటీ అధ్యక్షుడిగా నేనూ ఆ బృందంలో వున్నాను. కేంద _పభుత్వానికి 



316 గడచిన కాలం 

సమర్పించడానికి ఆ కమిటీ ఒక నివేదికను తయారు చేసింది. పైగా 
పాల్ఘాట్లో సమైక్య కేరళ మవాసభ ఒకటి జరపడానికి నిశ్చయించింది. 
1949వ సంవత్సరం నవంబర్ ఆరవ తేదీ సమైక్య కేరళ మవోనభ 

పాల్ఘాట్లో సమావేశమయింది. (పతినిధులు (పేక్షకులు చాలామంది ఆ 

మవాసభకు హాజరయ్యారు. తిరుచ్చూర్ మహాసభ, ఆల్వ్యాయ 

మహాసభల్త్లా కాకుండా, పాల్షూట్ మహాసభ భిన్నంగా కనిపించింది. దానికి 

కొన్ని కారణాలు వున్నాయి. 

1950 జనవరిలో నూతన రిపబ్లిక్ పరిపాలన ఏర్పదుతున్నప్పుడు కేరళ 

పదేశాన్ని కూడా ఏర్పరచాలని మాలో కొందరం భావించాము. తిరువిదాన్మూర్ 

- కొచ్చి ఏకమైన తరువాత కేరళ (పదేశం ఏర్పడడానికి, మలబార్ను, దానితో 

కలిసిన (ప్రాంతాలను, దీనితో కలిపివేయాలి. ఈ అభిపాయానికి మేము 

మద్దతుదార్లను చేర్చడానికి పూనుకున్నాము. కొందరికి మా చర్య నచ్చలేదు. 

దానికి వాళ్లు తెలియచేసిన కారణాలు రెండు. 

రాజకీయరీత్యా, మ(దాసు రాష్టం కన్నా తక్కువస్థాయిలో వున్న బి 

(ఎభాగం) రాష్టం -తిరువిగాన్మూర్ - కొచ్చామలబార్ మాసు రాష్టంలో ఒక 
భాగం కదా? ఆ స్థితిలో మలబార్, తిరువిదాన్కూర్ - కొచ్చి రాష్టంలో కలిస్తె, 

మలబారు రాజకీయ విలువ తగ్గిపోతుంది. తిరువిదాన్కూరు - కొచ్చి రాష్ట 

రాజకీయ విలువ, మదరాసు రాషానికి సమంగా అభివృద్ధి చెందేవరకు 

మలబార్ దానితో చేరడం సరైనది కాదని వాళ్లు వాదం లేవదీశారు. 

మరొక సమస్య, రాజ (పముఖులకు సంబంధించినది. తిరువిదాన్మూర - 

కొచ్చి రాజ్యంలో మలబార్ చేరాలంటే ఆ (వదేశ నాయకుడు రాజ 

పముఖుడు అవుతాడు. ఏకమై పోయినట్లయితే తిరువిదాన్కూల్ రాజు 

జీవితమంతా ఆ రాజ్యపు రాజ (పముఖుడిగా వుండే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. 

రాజ (పముఖుడు, గవర్నర్ అధికార పదవికి సంబంధించినంతవరకు ఒకే 

హోదాకు చెందిన వాళ. కొందరికి ఆ పదవికి గల పెరూ, రాజ (పముఖుని 

పదవీకాల వ్యవధీ నచ్చలేదు. (పజాస్వామ్య సిద్ధాంతాలకు పలుకుబడీ, శక్తీ 

పెరుగుతున్న ఆ కాలంలో ఒక రాజ (పముఖుణ్లి రాష్ట నాయకునిగా 

అంగీకరించడం సరైనదికాదు అని వాళ్లు పట్టుబట్టారు. నినాదాలు 

రగులుకున్నాయి. రాజ్య (పముఖుడు లేని ఒక కేరల _పదేశాన్ని ఆదరిస్తూ 

ఒక తీర్మానం ఆమోదించారు. పాల్ఘాట్లోంహా సభ ముగిసింది. 

రెండు నెలలు గడిచిన తర్వాత, సబ్ కమిటి సభ్యులు ఢిల్లీకి వెళ్లి 
పధానినీ, నర్గార్ పకేల్నూ, కాంగెన్ నాయకుణ్ణీ కలుసుకుని, నమైక్య కేరళ 

కోసరం ఒక నివేదికను సమర్పించారు. రోజులలో రాషష్టాల మంతి 
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కార్యాలయ కార్యదర్శిగా వున్న వి.బి. వ్, నమైక్య కేరళ రాయబార 

బృందానికి (పేరణను, సలహాలను యిచ్చారు. 

కేరళ (పదేశాన్ని రూపొందించడానికి పెద్దగా ఆటంకాలు లేవు. అయితే 

ఆంధ [పదేశ్ రూపొందించడానికి ముందు, ఇతర (పదేశాలను ఏర్పరచడం 

సరికాదనీ, తగిన సమయంలో పభుత్లమే ఇటువంటి పయత్నం చేసి, తగిన 

చర్య తీసుకుంటుందనీ అందువల్ల యింకా కొన్ని రోజులు వేచి వుండడం 

శేయస్కరం అని ఆయన తెలియజేశారు. డిసెంబర్ నాలుగోతేదీ, నేనూ, 

మిగతా సభ్యులు ఢిల్లీ నుంచి తిరిగి వచ్చాము. 

పాలఘాట్ పువోనభలో జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించి, సమైక్య 

కేరళకు వ్యతిరేకమైన అలజడులూ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ వచ్చాయి. 

కేరళ (పదేశానికి లోనైన (పదేశాలను గురించి, అస్పష్టమైన అభ్మిపాయాలను 

కొందరు చెలిబుచ్చసాగారు. సమైక్య కేరళ కమిటీ అప్పుడప్పుడూ 
సమావేశమయినప్పటికీ, చెప్పుకోతగ్గ కార్యక్రమం ఏదీ ఆ కొద్దికాలంలో 

జరగలేదు. ఈ సమయంలో నేను శ్రీలంకకు భారతీయ రాయబారిగా 

వెళ్లాను. 1952వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో నేను తిరిగి వచ్చాక సమైక్య 

కెరళ పయత్నాలు మల్లి పారంభమయ్యాయి. 

ఈ లోగా 1952వ సంవత్సరం జూన్ నెలలో కాంగెన్ కమిటీ రెండుగా 

చీలింది. తిరువిదాన్కూర్ - కొచ్చి _పదేశ్ కాం్యగెన్ కమిటీ అని, మలబార్ 

(వటేశ కాం్యగెన్ కమిటీ అని విడిపోయాయి నమక కేరళ 

సంబంధించినంతవరకు లేని ఒక మార్పు ఈ కారణంగా వచ్చింది. 1953వ 

సంవత్సరంలో ఏపిల్ నెలలో పాల్ఘాట్కు చెందిన మలబార్ (పదేశ్ 
జాతీయ మవోసభ దక్షణ పాంత ఏభాగానికి అనుకూలంగా ఒక తీర్మానాన్ని 

ఆమాదించింది. 'తిరువిదాన్కూర్ - కొచ్చి - మలబార్తో పాటు కలిసిన 

ప్యుదాసు రాష్టం కలిపి 'దక్తిణ _పదెశం' గా ఆ మహాసభ ఆమోదించింది. 

సమైక్య కేరళ కమిటీ సమైక్య కేరళను రూపొందించడానికి పయత్నాలు 

బేస్తున్నప్పుడు మలబార్ _పదేశ కాంగెస్ చేసిన దక్షిణ (పదేశ తీర్మానం కొత్త 

చిక్కులను తెచ్చిపెట్టింది. ఇటువంటి విరుద్ధమైన అభిపాయాలు గలవారితో 

పోరాడుతూ, సమైక్య కెరళ కమిటీ తన (పయత్నాలను కొనసాగించింది. 

1953వ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవైరెండో తెదీ, రాష్టాల పునర్వవస్టేకరణ 

గురించి ఆలోచించడానికి ఒక కమీషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు (పధాని 

పార్లమెంటులో తెలియజేశారు. ఒక వారం కాగానే ముగ్గురు సభ్యులు గల 

కమీషన్ను (పకటించారు. హనన్ అలీ, హృదయనాథ ఖుసు, సర్దార్ 

కె,.ఎమ్, ఫణిక్కర్ ఆ కమీషన్ సభ్యులు. సమైక్య కేరళకు సంబంధించి 
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కమీషన్కు సమర్పించవలసిన నివేదిక తయారుచేయడానికి కమిటీ ఆ 

తరువాత (పయత్నించి కృషిచేసింది. ఇందుకు కొన్ని రోజులువట్టింది. కమిటి 

దీనికోసరం చాలాసార్లు సమావేశమయింది. 

1954వ సంవత్సరం జూన్ నెలలో కమిషన్ సభ్యులు కోఖిక్కోడ్ 

వచ్చినప్పుడు సమైక్య కేరళ కమిటీ నివేదికను వారికి సమర్పించాము. 

తిరువిదాన్కూర్ - కొచ్చి రాజ్యం, మలబార్, దక్షిణ కర్నాటకలో కొన్ని 

భాగాలు, నీలగిరి జిల్లాలో గూడలూరు, ఊటి, గుటక్, లక్షదీవులు కలసిన 

ఒక (పదేశాన్ని సమైక్య కేరళగా కమిటీ (ప్రకటించింది. కమీషన్ నివేదిక 

వకటించడానికి కొంత ఆలస్యమయింది. ఈ లోగా చాలా సార్లు నేను కమీషన్ 

సభ్యుల్ని కలుసుకుని కేరళ (పదేశంలో చేర్చవలనిన ప్రాంతాల గురించి మళ్లీ 

మాట్లాడాను. సమైక్య కేరళను రూపొందించడానికి అనుకూలంగా _పతికూలంగా 

పలుచోట్ల నుంచి కమీషన్కు అందించిన అనేక నివేదికలు గురించి ఆ కాల 

ఘట్టంలో వ్యతికలలో వెలువడిన వార్తలు ఎంతో ఆసక్తికరంగా వుండేవి. కేరళ 

(పదేశానికి అనుకూలంగా నివేదిక వెలువడినప్పుడు, దక్షిణ _పదేశం కోరుతూ 

వాదించేవారు, అలజడి (పారంభించారు. ఢిల్లిలోనూ, కేరళలోనూ వాళ్లకు 

కొందరు నుద్దతు యిస్తూ వుండేవారు. సమైక్య కేరళ పట్ల సుముఖత చూవిన 

కొందరు (పముఖులు కూడా, దక్షిణ పదేశం' కోరే వారుగా మారిపోవడం 

వేదన కలిగించింది. నా సన్నిపాత మి(తులో కూడా కొందరు ఆవిధంగా 

మారారు. మలబార్ (పదేకశ్ కార్యగెన్ కమిటీ ఈ విషయంలో అనుసరించిన 

విధానం చాలా విచారించ దగ్గది. ఒక (వసిద్ది పుత్రిక (పచురించినట్టు “కేరళ 

(పదేశం ఆశిస్తు తొలుత మంతనాలు [పారంభించింది కాంగెన్. దానికి 

వ్యతిరేకంగా ఆఖర్లో వాదించేది కూడా కాంగెస్సే. జాతీయ స్థాయిలో ఇలా 

జరగడం విచారించతగ్గ విషయం. కేరళ కాం(గెన్కు బీజాలు వేసిన (పదేశమే 

మలబార్. ఆ (ప్రాచీన కుటుంబంలోనే ఇటువంటి విపరీతమైన మార్పు 

కనిపిస్తుంది. అన్ని పార్టీల _పతినిధులూ పాల్గొన్న చర్చా నమావేశాన్ని నేను 

ఒకసారి నిర్వహించాను. కాంగెన్ (పతినిధులు తప్ప తక్కిన పార్టీల 

(పతినిధులందరూ ఆ నమావేశానికి వోజరయ్యారు. 

కమీషన్ నివేదికను ఆధారంగా భారత (పభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు 

వెలువడినప్పుడు, _ బొంబాయిలోనూ, మరికొన్ని (పాంతాలలో వాటిని 

 అంగీకరిస్తూ,'వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద ఎత్తున అలజడులు చెలరెగాయి. తమ తమ 

అభిపాయాలకు అనుగుణంగా ర్యాష్టాల పునర్వవ్యవస్థీకరణ జరగలేదన్నదే ఆ 

అలజడులకు కారణం! 
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కేరళ (ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటుచేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న తరువాత 
ఏర్పడిన్ పరిస్థితులను గురించి ఆలోచించడానికి సమైక్య కేరళ కమీటి 

1956వ సంవత్సరం మార్చి నాలుగోతేది తిరుచ్చూర్లో సమావేశమయింది. 

కమిటీ ఆ రోజు ఆమోదించిన తీర్మానం గురించి యిక్కడ తెలియ చేయడం 

అవసరం అనుకుంటాను. 

“సమైక్య కేరళ కమిటీ కేరళ (పదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ధృడంగా 

నిలబడి కృషిని కొనసాగిస్తుంది”. "కేరళ (పదేశంలో చేరవలసిన _పాంతాలకు 

సంబంధించి కమిటి తెలియజేసిన హక్కులన్నీ అంగీకరించినట్లు 

తెలియలేదు. అయినప్పటికీ కేరళ (పదేశాన్ని రూపొందించే విషయం గురించి 

ఎన్.ఆర్.సి. (రాష్ట పునర్వ్యవస్థీకరణ కమీషన్) నివేదిక ఆధారంగా భారత 
(పభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కమీటీ అంగీకరిస్తున్నది' 

“సరిహద్దు తగాదాలకు సంబంధించి అలజడులు కొనసాగడం రాష్ట 

ఉన్నతోద్దేశాలకే హాని కలిగిస్తుందని కమిటీ భావిస్తున్నది. నూతన కేరళ 

పదేశం విజయానికి జరిగే కృషిలో ఉత్సాహంతో ఉత్తేజంతో కలిసి 

సహకరించడానికి, కమిటీ పజలకు పిలుపునిస్తోంది'. 

కేరళ (పజల హృదయపూర్వకమైన ఆశలకు వ్యతిరేకంగా కేరళను 
మ్మదాసుతోనో, మైనూర్లోనో లేదా రెండు _పాంతాలలోనో చేర్చడానికి కొందరు 

నాయకులు చేసే (పయత్నాలను కమిటీ ఆందోళనతోనూ, వేదనతోనూ 

పరికిలిస్తూ వచ్చింది. అటువంటి (పయత్నాలను పూర్తిగా వదిలి పెట్టి 
కేరళను ఒక (పతక (పదేశంగా రూపొందించాలని భారత (పభుత్వం 

తీసుకున్న _ నిర్ణయాన్ని వీలైనంతవరకు త్వరగా _ కార్యాచరణకు 

తీసుకురావడానికి తగిన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని కమిటీ బాధ్యతగల 

అందరినీ _పార్థిస్తున్నది . 

సమైక్య కేరళ కమిటీ అంగీకరించిన ధోరణి ఇదే. ఈ ధోరణి తేటతెల్లంగా 

కేరళలోనూ, మరికొన్ని _పాంతాలలోనూ ఏర్పాకైన అనేక సమైక్య కేరళ 

మవాసభలలో నేను తెలియజేశాను. 

నేను ఆకించిన _పకారం కేరళ |పదేశం రూపొందలేదని ఎరుగుదును. 

తిరువిదాన్కూర్లోని నాలుగు తాలూకాలు, గుడలూరు, కేరళ _పదేశంలో చేరని 

విషయం గురించి చాలా బాధ కలిగింది. ఐతే పదేశంకన్నా ఇటువంటి కేరళ 

(ఉపదేశం రూపొందడాన్ని నను హర్షించాను. నా అభి పాయాన్ని “మాతృభూమి” 

పోకడను తీవమైన భాషలో ఖండిస్తూ పలు ఉత్తరాలు నాకు వచ్చాయి. రాష్ట 

పునర్వ్యవస్థీకరణ నివేదిక అమలు కానంత వరకు ఏమి జరుగనున్నరో సరిగ్గా 

తెలియదు. అది అమలులోకి రాగానే కేరళ (|పదేశం రూపొందడం ఖాయం 
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అని తెలియగానే హద్దులేని ఆనందం పాందాను. చాలాకాలంగా వున్న కోరిక 

నెరవేరినప్పుడు ఆనందం సంతృప్తి కలగడం సహజమే కదా? 

అఖిల కేరళ సాహిత్య పరిషత్తు రజతోత్సవాన్ని ఈ కాలంలోనే 

జరుపుకున్నాం. ఈ ఉత్సవానికి నేనెంతో ఉత్సాహంతో అధ్యక్షత వహించడానికి 

ఒప్పుకున్నాను. పరిషత్తు, కేరళలో సాహితీపరుల పెద్ద సంస్థ అని మ్మాతమే 

కాదు - సమైక్య కేరళ రూపొందిన వెంటనే పరిషత్ రజతోత్సవాలు కలిసి 

వచ్చాయి. ఇది ఒక శుభ సూచనగా నేను భావించాను. పరిషత్ 
రాజకీయాలకు అతీతంగా వ్యవహరించినప్పుటికీ కేరళ (పజలను ఏటా ఒకే 

వేదిక మీదికి తీసుకువచ్చి, వాళ్లు ఒకరి నొకరు పరిచయం చేసుకొవడానికి 

ఐకమత్య బీజాలు నాటడానికి దోహదం చేసింది. సాస్కృతికంగా సమైక్య 
కేరళ కోసరం పరిషత్తులా దీక్షతో కృషిచేసిన సంస్థ మరొకటిలేదు. 

భారతదేశంలోని ముఖ్య భాషలలో సుషసిద్దమైన కొందరు 

సాహీతీపరులు ఈ ఉత్సవాలకు ఆమహ్యానించబడ్డారు. ఈకారణంగా నేను 

అధ్యక్షత వహించడానికి చాల సంతోషించాను. ముఖ్యంగా భాషా _పాతిపదికపై 

పదేశాలను రూపొందించడం భారతీయుల ఐకమత్యానికి హానిచేయదు, పైగా 
దాన్ని దృఢతరం చేస్తుంది అని నేను ఆ రోజుల్లో భావించాను. వివిధ భాషా 

పాంతాలలో చాలా నన్నిహితంగా మసలుతూ, సంస్కృతిలోనూ, 

సాహిత్యంలోనూ, సుస్థిరం చేయబడ్డ భారతీయ ఐకమత్యాన్ని స్పష్టంగా 

చూడవచ్చని భావించాను. సాహితీపరుల మహాసభకు అలాంటి ఉద్దేశంతోనే 

ఎంతో ఉత్సాహంగా నేను స్వాగతం పలికాను. 

నా అధ్యక్షోపన్యాసంలో, సాహితీపరులు రాజకీయ పక్షాలకు చెందిన 

వారిలాగా విడిపోయి కీచులాడడం గురించి, అందువల్ల ఎర్పడే 

యిబ్బందులను గురించి, విమర్శించాను. విజ్ఞాన వైశిష్ట్యం గలవీ, ఉత్సాహం 

కలిగించే ఉన్నత (గంధాలను విరివిగా వెలువరించాలని అందుకు ఈనాటి 

సాహితీపరులందరూ, (పచురణకర్తలూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశాను. 

ఉత్తమ (గంధాలు రూపొందడానికి ఇలాంటి సహాకారం చాలా అవసరమని 

సూచించాను. పరిషత్ కార్యకలాపాలలో తీసుకోవలసిన కాలానుగుణ్యమైన 

కొన్ని సంస్కరణలను కూడా తెలియజేశాను. 

మహాసభలో పార్టీ తేడాలు పాటించకుండా చాలామంది _పజలు పాల్గొనడం 

నాకెంతో ఉద్వేగాన్ని కలిగించింది. సాహిత్యాభివృద్ది పట్ల వివిధ రంగాలకు 

చెందిన కేరళ [పజలు చూపే ఉత్సాహం గద్ధ కేరళ (వగతికి దోహదం 

చేయాలని నేను ఆనించాను. సాంస్కృతిక రంగాలలో ఏర్పడిన సహకారం 

జాతీయ రంగంలో ఏర్పడినట్లయితే కేరళ (పదేశం భవిష్యత్తు గురించి ఎవరూ 
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దిగులు పడనవసరంలేదు. కేరళ సత్వర (పగతిలో అందరు మలయాళీలకు 

హృదయపూర్వకమైన ఆసక్తి పున్నదని నా విశ్వాసం. జాతీయ, ఆర్థిక, 

సాంఘిక రంగాలలో సహకార సూచనలు (పారంభమయ్యాయని నాకు 

అనిపించింది. సాహితీ మహాసభలో చూపిన ఉత్సాహం, ఐకమత్యం,, భావం, 

కేరళ సముజ్యల భవిష్యత్తుకు సూచనలు అన్న నమ్మకంతో నేను మవాసభ 

నుంచి తిరిగి వచ్చాను. 

1956వ సంవత్సర నవంబర్ ఒకటో తేదీ కేరళ ఒక, (పత్యేక 

(పదేశమయింది. ఆ వజయోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించడానికి నేను 

ఎర్నాకుళం వెళాను. (ప్రజలు గుంపులు, గుంపులుగా వచ్చి ఆ బహిరంగ 

సభలో భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. కేరళ రాష్టం మీదున్న నా భావ విశ్వాసం 

దాన్ని చూడగానే మరింత దృఢతరమయింది. కేరళలాగే ఇతర ప్రాంతాలూ ఆ 

రోజున ఆనందంగా వేడుకలు జరుపుకున్నాయి. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు 

కోసరం హృదయపూర్వకమై న విశ్వాసంతో వెళ్లే పజలను నేను ఆ ఉత్సవ 

సందర్భంలో చూసి ఉద్వేగంతో పరవశం చెందాను. 
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అమితోత్సాహంతో ఒక లక్ష్యసాధనకోసరం నిర్విరామంగా కృషిచేస్తున్నప్పుడు 

ఆ(పయత్నమే ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తుంది. లక్ష్యాన్ని సాధించిన తర్వాత 

సాధించామన్న ఆనందంతో ఎన్ని రోజులు మురిసిపోవడానికి లేదు. తర్వాత 

ఏమి చెయ్యడమో తోచని స్థితి ఏర్పడుతుంది. రకరకాల ఆలోచనలు 

తలెత్తుత్తాయి. అలాంటి మనోస్థితి కేరళ _పదేశం ఏర్పడిన తర్వాత నాలో కొత్త 

ఆలోచనలకు దోహదం చేసింది. 

కేరళ రాష్టం ఏర్పడింది. ఇకపై ఏంచెయ్యాలి? కేరళను అభ్యుదయ 

పధంలో తీసుకెళ్లడం సాధ్యమేనా? దానికి తగిన మార్గమేది? (పగతి పధకాలను 

గురించి చేను చెప్పడం లేదు. పధకాలు రూపొందించి కార్యరూపం 

కలిగించడానికి కావలసిన మన్ోస్థితిని గురించి చెబుతున్నాను. మన (పజలు 

ఉత్సాహం గల వాళ్లే. సేవ చేయ్యడానికి వెనుకాడే వాళ్లుకాదు. “అయినా చాలా 

మంది ఏం చెయ్యాలి? అన్న విషయం తెలియని మూఢులు' అంటే తప్పు 

లేదు. మనలో మన లక్ష్యం గురించి స్పష్టమైన నిర్దుష్టమైన అవగాహన 

కావాలి: లక్ష్యం కోసం కేవలం ఉత్సాహంగా వుంటే చాలదు. ఎలాంటి 

ఆకర్షణీయమైన లక్ష్యమైనప్పటికి, ఆచరణలో పెట్టి విజయం సాధించడానికి 

స్పష్టమైన నిర్దుష్టమైన పధకాలు లేనట్లయితే పయోజనం లేదు. లక్ష్యాన్ని 

మనం గమ్యంగా భావించి కృషి చెయ్యాలి. 

నా ఊహల్తోని కేరళ నేను ఇవాళ చూస్తున్న కేరళ కన్నా చాలా 

భిన్నమైనది. లేమి, నిరుద్యోగం అక్కడలేవు. అపరిశుభమైన పూరి 

గుడిసెలు, ఆకలితో అలమటించే (పజల్ని అక్కడ చూడలేము. నూతన 

పరిశమలు విస్తృత వ్యాపారాలు, ఆధునికమైన వ్యవసాయం కేరళను పూర్తిగా 

మార్చివేస్తుంది. పాధమిక పాఠశాల లేని (గామం వుండదు; పచ్చగా కనువిందు 

చేసే ఉద్యానవనాల్లో ఆడిపాడుకునే పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని చూస్తే మనసు 

ఉప్పాగుతుంది. (గామసీమలలోనూ నగరాలలోనూ తీర్చి దిద్దిన శుభమైన 

రోడ్డు, వీధులు, అందంగా నిర్మింపబడిన భవనాలు చూపరుల హృదయాలను 

దోచుకునే విధంగా వుంటాయి. (పజల సౌజన్య పూరితమైన మాటలు, 

వ్యవహరించే తీరు వచ్చినవారికి ఆనందాన్ని సమకూరుస్తాయి. వైద్య 
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నిలయాల్లో చికిత్సా సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందివున్నప్పటికీ తక్కువ మంది 

రోగగస్తులే కనిపిస్తారు. కార్మికులు ఆనందోత్సాహాలు, తృప్తి _పతిబింబించే 

ముఖాలలో తమ బాధ్యతలు నిర్వహించి, సాయంకాలం యింటికి వచ్చి 

బట్టలు మార్చుకుని వినోద స్థలాలకు వెళ్లే దృశ్యం చూడడానికి ఎంతటి 

ఆనందాన్నిస్తుంది? వెడల్పయిన రోడ్లమీద అటూ ఇటూ పరుగులు తీసే 

వాహనాలు, యూనిఫారాల్లో వికసించిన ముఖాలతో పనిచేసే బస్సు కార్మికుల్ని 

చూస్తే ఎంతటి సంతృప్తి కలుగుతుంది? పయాణికుల సౌకర్యార్థం అక్కడక్కడ 

ఎర్పరచిన బూటళ్లు, మరో విధంగా కొత్తదనాన్ని చేకూరుస్తాయి. తక్కువ 

ధరకు శ్రేష్టమైన ఆవోరం యిక్కడ లభిస్తుంది. 

(పభుత్వ కార్యాలయాలో సక్రమంగా పద్ధతిగా పనులు జరిగేతిరు 

వర్ణనాతీతం. (పజల అవసరాలను (గహించి క్షణాలమిదుగా అవి 

సమకూర్చడానికి, సిద్దంగా వున్న ఉద్యోగుల గురించి గొప్పగా భావించాలి; 

య్యాతికులు స్వర్గతుల్యంగా భావించే (పకృతి దృశ్యాలు కేరళలో చాలా 

వున్నాయి. వాళ్ల యివ్షానునారం పయాణం సాగించడానికి వసతులు, తగిన 

టూరిస్టు భవనాలు, విరివిగా (పజల్ని ఆకర్షిస్తాయి. నూతన కేరళ నిర్మాణ 

కార్యకమాలకు కావలసిన (దవ్యసెకరణకు మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. 

బిక్షమెత్తుకునే వాళ్లనో, ఆకలితో అలమటించేవారినో, అక్కడ చూడడానికి 

వీలుకాదు. ఆటలకోసరం క్రీడా స్థలాలు విరివిగా వుంటాయి. శరీర 

ఆరోగ్యాన్ని తేజస్సునూ అభివృద్ది చేసుకునే విధంగా ఎన్నెన్నో [కీడలు యేటా 

తిరునావాయిలో జరిగే కేరళ కళోత్సవం కేరళ పేరు (పఖ్యాతుల్ని 

ఇనుమడింపబేస్తుంది!' 

(పజాపతినిధులు సమావేశమయ్యే శానన సభామంటపం నూతన రీతిలో 
వుంటుంది. నిర్మాణ పద్ధతి మ్మాతమే కాదు, చూపరుల దృష్టిని ఆకర్షించే 
విధంగా వుంటుంది. _పజా _పతినిధులు గౌరవనీయమైన దుస్తులు ధరించి 

అందులో సమావేశమవుతారు. నాగరికతతో ప్రేమతోను వ్యవహరించే వారి 

మధుర స్వభావం వారి వఐవేకపూరితమైన ఉపన్యాసాలు, వివాదాలు 

చూపరులకు కేరళ శాసన సభ నడిచే తీరును మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేలా 

చేస్తూ, జెన్నత్యాన్ని (పతి బింబిస్తాయి. 

ఇలాంటి ఊహకు తగిన విధంగా (దవ్య సంపద, నాగరికతా వికాసం, చెట్టా 

పట్టాలేసుకుని నడిచే సమ్మగ కేరళ మన లక్ష్యం. దానికి పునాదులే 

ఐకమత్యం. వివిధ సమాజాలు, మతాలకు చెందినవారి మనఃపూర్వకమైన 

సమైక్యత. అలాంటి సమ్మగమైన కేరళను మనం పునాదులనుంచి నిర్మించాలి. 
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లక్ష్యం ఫలానా అని స్పష్టంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మార్గాల గురించి 

ఆలోచించాలి. కార్యాచరణకు ఎదురయ్యే అడ్డంకులను, గురించి ఆలోచించాలి. 

(పజా సంక్షేమ' కార్యాలకు అడ్డుపడి ఆటంకాలు కలిగించే వాళ్లు చాలావరకు 

సంకుచిత స్వభావాలుగల వాళ్లగానే వుంటారు. ఎదుటివారి అభిపాయాలను, 

గౌరవించడం తెలియని మనస్తత్వం, కష్టించి పనిచేయడానికి ఉత్సాహం 

గలవాళ్లను కూడా బాధిస్తుంది. 

"నాకు, నాజాతివాళ్ళు, నాజాతి అన్న ఆలోచనలు అధిగ మించి - నాదేశం" 

నా దేశం తర్వాతనే నేను" అన్న మనోభావం ఏర్పరచుకోవాలి. సమైక్య కేరళం 
నాకేమిచ్చింది? అని అడగడానికి బదులుగా ఐక్య కేరళానికి మనం ఏమి 
చేశాము? అని (పతి ఒక్కరు _పశ్నించుకోవాలి. ఏ మతానికి సంబంధించిన 

వాళ్లయినప్పటికి ఎలాంటి అభిపాయాలు కలిగివున్న వాళ్లయినప్పటికి దేశ 
(పజాలుగా భాఎస్తూ ఓ ఉన్నత లక్ష్యాన్ని స్వల్పమైన స్వార్థ(పయోజనాలకు బలి 

యిప్యకూడదు. 

లక్ష్యసాధనకు ఆత్మ విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం. సామర్థ్యం మాతం వుంటే 

చాలదు, ఉత్సాహం వుంటేనే చాలదు. అనుకున్న పనిని, విజయవంతంగా 

పూర్తి చేయగలమనే ఆత్మవిశ్వాసం వుండాలి. ఆత్మవిశ్వానం వున్న మనిషే - 

చెయ్యడానికి కష్టమైన పనులన్నిటినీ చెయ్యగలడు. “బిటీష్ ఆధిపత్యంలో 
.... మనం బానిసలుగా _(బతుకవలసిందే' అని మనం న్నిదపోతూ గడిపాము. 

ఒకప్పుడు “ఆనందం, స్వతంతం ఆంగ్లేయులకు...పేదరికం, బానిసత్వం 

మనకు అని బాధ పడిన కాలాన్ని చవిచూశాము. అవన్నీ కేవలం 

జ్ఞాపకాలుగా ఇవాళ పరిస్థితులు మారిపోలేదా? దానిని ఎలా సాంధించాము? 

ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసిన (పయత్నాల వల్లే కదా విజయం సాధించాము? 

మరో విషయం కూడా చెప్పాలి: అదే ఐకమత్యం. ఐకమత్యంతో వుంకేనే 
మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం అనుకున్న కాలంలో సాధించడం 
వీలవుతుంది. ఎలాంటి సమర్శుడూ, ధీరుడూ, -ఉత్సాహావంతుడూ, 

అయినప్పటికీ యితరులతో కలిసి కృషిచేయకపోతే అలాంటి ఉదాత్త గుణాల 

పల్ల ఎలాంటి _పయోజనమూ వుండదు. దేశం జన్నత్యం సాధించడానికి 
జీపనానికీ ఐక్యమత్యమే ముఖ్య సాధనం. 

సఖూకరించె మనస్తత్వం లక్ష్యాన్ని తేటతెల్లంగా _గహించి దానిని సాధించే 

ార్గాటు అన్వేషించడం, ఆత్మ విశ్వాసంతో అందరూ కలిసి కృషి చేసే 
పట్టుదల నూతన కేరళను ఉన్నతంగా ఉత్తమ స్థాయిలో నిర్మించడానికి 

న్నీ చాలా ముఖ్యం. (పజలలో యింతవరకూ పౌరబాధ్యతల పట్ల సరైన 

గాషాన ఏర్నడలేదు. దేశ కెన్నత్యాన్ని, మంచి అవగాహనగల పౌరులే కదా 
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కాపాడి అభివృద్ధి చేయగలరు? అలాంటి (పగాఢ అవగాహన (పగాధఢధమైన 
ఇక్షణు ద్వారానే (పజాహృదయాలలో ఏర్పరచడం సాధ్యం. (పతి పౌరునికి 

దేశంపట్లా ఉదాత్తమైన బాధ్యత వుంది. ఆ బాధ్యతను నిర్వహించడానికి 

కావలసిన శిక్షణ, జీవితంలోని వివిధ ఘట్టాలనుంచి లభించాలి. అందువల్ల 
పౌరశిక్షణు సంఘాలను దేశం మొత్తం మీద నెలకొల్పాలి. ఈ దేశ పౌరులుగా 

మన "బాధ్యతలను బాగా (గహించి నిర్వహించడానికి అవసరమైన లక్షణాలు 

అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. అందుకు మనం (శద్ధ చూపాలి. 

1. ఐద్వా వికాసం: _పజాస్వామ్య పరిపాలనలో (పజల వద్దే అధికారం 

వుంటుంది. మొదటమొదట (వజలకు స్వయంగా ఆలోచించే సామర్ధ్యం 

వుండాలి. సరైన అభ్మిపాయాలను ఏర్పచుకోవడానికి కావలసిన తెలివితేటలు 
(వజలందరూ పొందాలి. వవేకవంతం కాని అధికారం అపాయాల్ని కలిగిస్తుంది. 

ఉన్నత పదవులలో వున్నవారిని గురించే నేనిక్కడ చెప్పడంలేదు. వివిధ 

స్థాయిల్లో వున్న (పజల గురించి చెబుతున్నాను. ఓటు హక్కు పొందిన వారిని, 

లేనివారిని, శానన నభలలోనూ, స్వచ్చంద నంస్థలలోను వున్నవారిని గురించి, 
వృత్తులను, జీవనోపాధిగా చేసుకున్నవారిని, (స్తీలను, పురుషులను, అందరినీ 

బాధించే విషయాలను గురించి నేనిక్కడ చెబుతున్నాను. ఈనాటి (పపంచం 

గురించి (పజ్జ, కనీస అవగాహన అందరికీ వుండాలి. తర్వాత వ్యక్తిగత 

సమస్యల గురించి సరైన అవగాహన వుండాలి. విద్య, చదువు అని,. 

అంటున్నప్పుడు పాఠశాలలోనూ, కళాశాలలలోనూ, విశ్వవిద్యాలయాలలోనూ 

చదివే చదువును గురించి చెప్పడంలేదు. దేశ పౌరుల సామాన్య బుద్ధి వికానం 

గురించే ముఖ్యంగా చెబుతున్నాను.  అసెంబ్లీలలో బాధ్యతలు 

నిర్వహించేవారికి, తమ కార్యనిర్వాహణ గురించి తప్పకుండా విద్యాజ్ఞానం 

వుండాలి. సంగతులను స్మకమంగా అర్ధం చేసుకుని వుంకేనే వాటిని సక్రమంగా 

నిర్వహించడానికి సాధ్యమవుతుంది. ఆ విధంగా (పజలకు కావలసిన సామాన్య 

విద్యతో పాటు వ్యక్తిగతమైన అవసరాలకు తగిన విధంగా వృత్తికి కావలసిన 

పత్యేక విద్య పొందడానికి పరిస్థితులు కావాలి. 

2. నడవడిక: నడవడిక అంకే ఏమిటి? అందులో ఎన్నో 

యిమిడివున్నాయి. ఇతరుల ఆనందానికి, విశ్వాసానికి పృాతమయ్యే విధంగా 

నడుచుకోవడం, మంచి నడవడికకు వున్న (_పత్యేకత. చెప్పే మాటలకు 

అనుగుణంగా నడుచుకోవడం చేపట్టిన బాధ్యతలను న్మకమంగా నెరవేర్చడం 

ఇతరుల మంచికి మనుగడకు కీడు తలపెట్టకుండా వుండటం, అవినీతి, 

అ(కమాలు ఎదురైనప్పుడు సహించకుండా ఎదురు తిరగడం - ఇవన్నీ 

వుండడమే మంచినడత. ఒక ఉత్తమ పౌరునికి ఈ లక్షణాలన్నీ వుండాలి. ఈ 
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లక్షణాలు ఏర్పరచగల సకమ మార్గాలలో తప్పకుండా శిక్షణ యివ్వాలి. 

పౌరులకు చదువుకున్న మంచినడతకు ఎక్కువ (పాముఖ్యత నివ్వాలి. 
3. పరి శుభత: పరి శుభత అంకే శారీరిక శుభత మా(తమే కాదు; 

శారీరక వరిశుభత చాలా ముఖ్యం, అయినా కేవలం శారీరిక శుభత మ్మాతం 

చాలదు. నివసిస్తున్న యిల్లు, చుట్టు పట్ల పరిసరాలు శుభంగా అందంగా 
వుండాలి, అలా వుంచుకోవడమే నాగరికత. (పతిపల్లె, (పతి పట్టణం కూడా 

అలా శుభంగా వుండడానికి పవజలందరూ (శద్ధ చూపాలి. (గామసీమల్లోని 

(పజలందరూ కృషి చేస్తే [గామాలు కళ కళలాడుతూ వుండవూ? మన దేశం 

ఒకప్పుడు ఎంత గొప్పగా వెలిగింది? 
4. దుస్తులు: దుస్తులు మనిషి శరీరాన్ని మాతం రక్షించడం లేదు, అవి 

గౌరవాన్ని కూడా కాపాడుతాయి. (పస్తుతం దుస్తులు ధరించే అలవాట్లలో 

వస్తున్న నిర్లక్ష్య ధోరణి విపరీతమైన అ(క్రమ (పవర్తనకు దోహదం చేస్తొంది. 

పాశ్చాత్య పద్ధతిలో దుస్తులు ధరిస్తున్నట్లు కొందరు చెబుతారు. (పాచినకాలం 
నుంచీ మన పూర్వులకు అందంగాను, నియమబద్ధంగాను, దుస్తులు ధరించే 

అలవాటు వుంది. ఇటీవల కొంతకాలంగా ఆ అలవాటు (వకారం ఎవరూ 

దుస్తులు ధరించడం లేదు. నిరాడంబరజీవితం అన్న పేరుతో ఎక్కడికైనా 

సరే ఎలాంటి దుస్తులైనా ధరించవచ్చు అన్న అలవాటు ఆచరణకు 

వచ్చేసింది. ఈ ఎధంగా విన్నలూ, పెద్దలూ కూడా తప్పు చేస్తున్నారు. మన 

అసెంబ్లీ సమావేశాలలోనూ, (పభుత్వకార్యాలయాలలోనూ కొన్ని వింతలను 

చూస్తుంటే, _మన గౌరవం పెరగటానికి ఎలాంటి అవకాశం లేదనిపిస్తోంది. 

కార్యాలయ (క్రమశిక్షణ రక్తించాలంటే అందుకు దుస్తులు ధరించడంలోనూ 

నియమాలు, ఓ పద్ధతిని అనుసరించాలి. ఆడంబరం అవసరం లేదు, 
అయినా, శు[భత, అందం, పద్దతి.... యివన్నీ వుండాలి. అది మన 

నాగరికతలో ఒక భాగం. 

5. ఆరోగ్యం : శరీర దారుఢ్యాన్ని తేజస్సును, పెంపొందించే వ్యాయామ 
ఇక్షను యువతీ యువకులకు యివ్వాలి. పుట్బాల్, (క్రికెట్ మొదలైన 
ఆటలలో యువకులు ఆనక్తి చూపుతున్నారు. కాని అది చాలదు శరీర 
సౌష్టవం, కాంతి పాందాలంటు కమబద్ధమైన వ్యాయామం, విశ్రాంతి అవసరం. 

మాననిక నైర్మల్యం, వికానం పొందాలంటే అందుకు శరీరాన్ని కూడా అందంగా, 

ఆకర్షవంతంగా “వుంచుకోవాలి. పూర్వకాలంలో యుద్ధశిక్షణ, కుస్తీ, సాము 

గారడీలు మొదలైనవి శారీరక అందచందాలను యినుమడింపజేయడానికి 

దోవూదం చేసేవి. ఇవాళకూడ అలాంటి (క్రీడలను శిక్షణ దేశం మొత్తం మీద 

వ్యావ్తిెందేట్టు చేయడం మంచిది. పదిహేను సం! వయసుకు రాకముందే, 
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బాలబాలికలకు శారీర సౌష్టవానికి సంబంధించిన వ్యాయమ శిక్షణ యివ్వడం 

మరీ -శేయస్కరం. ఇందుకోసరం కార్యకమాలను నిర్మాణాత్మకంగా 
రూపొందించాలి. 

6. కాలక్షేపం: సంతోషంలేని (గామ జీవితాలనే యివాళ చూస్తున్నాం. 

కాలక్షేపానికి మానసిక వికాసం కలిగించే సౌకర్యాలు, సమయం (గామీణ 

పజలకు తక్కువే. నగరవాసులకు అలాంటి వసతులు బాగావున్నాయి. 

పూర్వకాలంలో రకరకాల ఆటపాటలుండేవి. ఉత్సవాల కాలంలోను, పండుగ: 

రోజుల్లోను, అలాంటి ఆటపాటలు వినోద కీడలతో మానసికానందం కలిగించే 

అవకాశం వుండేది. ఇవాళ అలాంటివేమీ లేవు. వాటి స్థానంలో వేరి చనేత 

క్రీడలు కూడా ఏర్పడలేదు. ప్రాచీన (క్రీడలకు మళ్లీ జీవంపోని, కొత్త రకమైన 

వినోద [కీడలను స్థానం కల్పించాలి. మన యువకులకు ఉత్సాహ (పోత్సాహం 

అందజేయాలి. 

7. సేవ మనిషి ఒక సంఘజీవి ఎన్నో సౌకర్యాలను సంక్షేమాలను 
కలుగజేసే సమాజం పట్ల పౌరులకు కొన్ని బాధ్యతలు వున్నాయి. ఆ 

బాధ్యతలు నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఒక విధంగా కాకపోయినా మరో 

విధంగా మనం ఒక్కొక్కరం సమాజానికి సేవ చెయ్యవచ్చు. అలాంటి సేవే 

మనకు మంచి.సమకూరుస్తుంది. పపంచ మవోనీయులందరూ, ఇతరులకు 
మంచి జరిగే విధంగా మనం మన జీవతాలను మలుచుకోవడమే ఉత్తమమని 

నొక్కివక్కాణించారు. మన జీవితంలో ఒక భాగం అలాంటి సేవలకు 
ఉపయోగపడాలి. ఏ స్థాయిలో వున్న వారికైనా. సరే యిది సాధ్యమయ్యేపనే. 

చ(కవర్తి ఆల్(ఫెడను గురించి విన్నాం కదా? ఆయనకు పరిపూర్ణమైన సంపద 

పలుకుబడి వుండేవి. (పజాసేవకే అంకితమని జీవించాడు. (పజలలో 

వద్యావికాసం కలిగించడానికి యితర భాషా (గంధాలను తన భాషలోకి 
తెచ్చారు. ఆయన జీవితాశయమే (పజాసేవ. భారత దేశంలో విశేష కీర్తి 

నార్జించిన గాంధీ మహాత్ముని ఉదాత్త జీవితం _పజాసేవకే అంకితమైంది. 

ఎలాగైనా జీవించాలని మనం అన;)కుంటాం. జీవితంలో సార్థకతను 

సాధించాలంకే, సేవా హృదయంతో కృషి చేయడమే ఉత్తమం. మన 

సమయంలో ఒక భాగాన్ని (పజాసెవకు అర్పించడానికి మనలో ఒక్కొక్కరు 

కృతనిశ్చయులు కావాలి. అది మన సామర్ధ్యాన్ని పెంచుతుంది. పలుకుడి, 

మంచి పెరుగుతాయి. 
పై విధంగా శిక్షణ యివ్వడానికి, (పభుత్వానికి సంబంధించిన సంస్థలు తప్ప 

కుండా ఏర్పడాలి. రకరకాల వయోపరిమతులవారికి తగ్గట్టు వికరంవా సిబిరాలు 

ఎర్పాటు చెయ్యవచ్చు. స్రలకంటూ (పత్వ్యేకంగా నిక్షణ యివ్వాలి, అలా జరిగిన 
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రోజు మనదేశం ఎంతటి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటుంది? అన్ని కాలాలకు, 

అన్ని తరగతుల వారికి సరిపడే పధకాలను రూపొందెంచడం సాధ్యం కాదు. 

కాలానుగుణంగా అన్నిటా మార్పులు చెయ్యవలసి వుంటుంది. అందువల్ల 

మన సుదూర భవిష్యత్తులో కార్యరూపం యివ్వడానికి తగిన కొన్ని పధకాలను 

యిక్కడ చర్చిద్దాం. 

ఆలోచనలనుంచే ఆచరణ పుడుతుంది. మనం ఇవాళ అనుభవించే 

సౌకర్యాలన్నీ అనేక మంది ఆలోచనల పర్యవసానంగా ఏర్పడినవే. 
సిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనా విధానం, మనిషిని కార్యశూరుణ్ణి చేస్తుంది. మనం. 

జీవించే పరిసరాలతో పాలుపంచుకోవడానికి కూడా అది సహాయపడుతుంది. 
పగటి కలలు కంటూ పడుకోవడం గురించి నేనిక్కడ చెప్పడం లేదు. 

కార్యసాధనకు పురికొల్పే, ఉత్సావోన్ని పెంపాందించే నిర్మాణాత్మకమైన 

ఆలోచనలే మంచి చేకూరుస్తాయి. ముందు వవరంగా చెప్పినట్లు పౌరశిక్షణా 

ఇిబిరాలను, కేరళ రాాష్టమంతా ఏర్పరచినట్లయితే, ఆశ్చర్యం కలిగించే 

మార్పులను సాధించవచ్చు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ సలహాను 

పరికిలించడం సాధ్యం కాదా? 

ఇరవై అయిదు శతాబాలకు ముందు “(గీసులో జీవించిన తత్తజ్ఞాని, 

'పైతాగరన్' తమ నిష్యులకోసారి ఇలా చెప్పేరు. 

“ఒక ఉన్నతమైన పౌరునికి తన దేశంతో వున్న బాంధవ్యం గురించి నేను 

వివరంగా చెబుతున్నాను. దేశం, తల్లి, తండి కన్నా ఉత్తమమైనది. సంతానాని 

కన్నా స్నేహితుల కన్నా ఉన్నతమైన సాన్నిహిత్యం కలది. దేశం అందరికీ 

తల్లి తండి, భార్యకి భర్త, భర్తకు భార్య, కుటుంబం అన్న సంస్థ 

ఉన్నతమైన సంస్థ. భార్యాపిల్లల ద్వారా ఒకరు పొందే ఆనందం ఎంతటి 

పవ్మితమైనది? అయితే దానికన్నా ఉత్తమమైనది అందరినీ సంరక్తించే దేశం 
అదిలేదంకే దోపిడీదారులు కుటుంబాలను కొల్లగొట్టి నాశనం చేస్తారు. 
కన్నతల్లి మానమర్యాదలు మంచి పౌరులకు ఏవిధంగా గౌరవ(పదమైనదే - 

అలాంటిదే తన దేశ గౌరవం కూడా. భార్యా బిడ్డలను కాపాడే దేశ గౌరవాన్ని 

వారికన్నా వెలలేనిదిగా భావించాలి. మీ జీవితానికి సంపన్నత సమకూర్చేది 

దేశమే. మీకు (పశాంతత, భ(దత సమకూర్చేది అదే. దేశం ద్వారానే 

నాగరికుడైన మానవుడు అటవిక జీవితం నుంచి వఏడివడ, సంస్కార 
స్వభావాలను 'పంపాందించుకుని, కళలను ఎంచి కౌన్నత్యాన్ని 

పొందుతున్నాడు. వీరులు తమ యింటి కోసరం కుటుంబంకోసరం, దేనినైనా 

ఎలా త్యాగం చేస్తారో - మాతృదేశంకోసరం, తమ అమూల్య _పాణాలను సైతం 

త్యాగం చేయడానికి అంతకన్నా సంతోషంగా ముందుకు వస్తారు? 
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కేరళ _పదేశం ఏర్పడినప్పుడు ఎన్నో గొప్ప విషయాలు జరుగుతాయని 

ఆనించాను. కేరళ (పజలు విద్యాబుద్ధి, సేవా హృదయం గలవారు. వాళ్లు 

ఉత్సాహంతో కలసి పనిచేసినట్లయితే కేరళ భారతదేశంలో మిగతా రాష్టాలకు 

ఒక- ఆదర్శంగా పునర్వికాసంతో భాసించగలదని భావించాను. నేను 

ఎదురుచూసిన అభివృద్ధి కేరళలో కనిపించలేదు. అందుకు విరుద్ధంగా, నేను 
ఎదురు చూడని, ఆశించ కూడని, వినాశ స్థితిని చూడవలసిన దయానీయ స్థితి 

ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ కేరళ రాష్టం ఏర్పడిందే కేరళ (పజలకు మంచిది 

కాదని నేను భావించడం లేదు. లోటుపాట్లను అలావుంచి తప్పులను 

సరిదిద్దుకొని పురోగమించడానికి మార్గాలు వెతకవచ్చు. 

కేరళ రాష్టం ఏర్పడి ఎక్కువ రోజులు కాక ముందే తిరువనంతపురంలో 

ఒక పెద్ద పోరాటం బయలుదేరింది. కేరళ ఉన్నత న్యాయస్థానం గురించిన 

పోరాటం అది. తిరువదాన్మూరూ, కొచ్చి ఏకంకాగానే నూతన తిరువిదాన్కూరల్ - 

కొచ్చి పదేశ రాజధాని నగరం తిరువనంతపురమే అని తీర్మానించబడింది. 

ఉన్నత న్యాయస్థానం ఎర్నాకుళంలో వుంటుందని నిర్ణయించబడింది. అయితే 

కేసును నమోదు చేసే ఫైలింగ్ అధికారాలతో ఉన్నత న్యాయ స్థానం ఒక 
“బెంచ్ తిరువనంతపురంలోనూనెలకొల్పడానిక తీర్మానించారు. కేరళ పభుత్వం 

సమైక్యంగా అమలులోకి రాగానే ఆ 'బెంచొకు సంబంధించిన అధికారాన్ని 

తీసివేయాలని తీర్మానించారు. పోరాటం దీనికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగింది. ఉన్నత 

న్యాయస్థానానికి సంబంధించిన "బెంచ్ పలుచోట్ల ఏర్పాటు చేయడం, ఒక 

ఉన్నత న్యాయస్తానానికి గౌరవ[పదం కాదన్న కారణంతో ఈ పోరాటం 

న్యాయసమ్మతం కాదని “మాతృభూమి భావించింది. ఈ అభ్మిపాయం, 

సరైనదా? కాదా”? అన్నది యిక్కడి సమస్య కాదు. పోరాటాన్ని, నాయకత్వం 

వహించిన వారి కార్యకలాపాలు, చేపట్టిన పద్ధతులు ఏమ్యాతం సరికావని 

'మాతృభూమి" తెలియజేసింది. అది పోరాటం తలపెట్టిన వాళ్లకు మరింత 

ఆ(గహం తెప్పించింది. వాళ్ళు 'మాతృభూమి తిరువనంతపురం 

కార్యాలయాన్ని ముట్టడి చేశారు. 



330 | గడచిన కాలం 

పోరాటం రెండు నెలలు సాగింది. మధ్య చాలా విచారించ దగ్గ సంఘటనలు 

జరిగాయి. కేరళ శాసనసభ తొలి సమావేశం జరిగేంతవరకూ, పోరాటాన్ని 

వాయిదా వేసినట్లు తీర్మానించిన వార్త తెలియగానే నాకు ఎంతో ఉపశమనం 

కలిగింది. 

ఉన్నత న్యాయస్థానానికి చెందిన "బెంచొకోసరం పోరాటం ముగిసే 

సమయానికి ఎన్నికల _పచారం ఆరంభమైంది. రాష్టాల పునర్విభజనల తర్వాత 

జరిగిన మొట్టమొదటి ఎన్నికలు అవి. అన్ని పార్టీలు చాలా ఉత్సాహంతో 

పోటీచేశాయి. కాం(గెన్ లక్ష్యాన్ని, సిద్ధాంతాలను, “మాతృభూమి” ఆదరించింది. 

అందువల్ల కాం(గెన్ పార్టీ ఎన్నికలలో విజయం సాధించాలని "మాతృభూమి" 

ఆశించినప్పటికీ, ఒక జాతీయ దిన పష్యతికగా మిగతా అన్ని పార్టీల ఎన్నికల 

(పచారాన్ని “మాతృభూమి” _పచురించిది. ఆ విధంగా "చేయడం నరికాదని 

కొందరు కాం(గెన్ నాయకులూ, తమను గురించి (పచురించే వార్తలు 

న్యాయమయిన స్థాయికి తగ్గట్టు లేవని యితర _ పార్టీలవాళ్లు 

తిరస్కరించకపోలేదు. ఎన్నికలలో కాం(గెన్ పార్టికి ఆదరణ చూపిన కారణంగా, 

“మాతృభూమి” చేసిన సేవ స్వల్పమైనది కాదని ఆనాటి కాంగెన్ నాయకుడు 

యు.ఎన్. రేబర్, ఒకసారి నాతో అన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలు రాగానే 

చాలామంది ఆశ్చర్యం చెందారు. కొందరు నిరాశ చెందారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ 

అరవైస్థానాలను, కాంగెన్ నలభైమూడు స్థానాలను, వి.యన్.పి. తొమ్మిది 

స్థానాలను, లీగ్ ఎనిమిది స్థానాలను, ఇండిపండెంట్లు ఆరు స్థానాలను 

పొందారు. ఇండిపెండెంట్లలో అయిదుగురికి కమ్యూనిస్టు పార్టి మద్దతుదారు, 

ఒకరు కాం(గెన మద్దతుదారు నామినేట్ చేయబడిన ఒక ఆంగో ఇండియన్కు 

చెందెన స్థానంతో కలిపి, మొత్తం నూటయిరవై ఏడుమంది శాసనసభలో 

వున్నారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ వారికే అధిక సంఖ్యాబలం 'లభించింది. ఈ స్థితిలో 

మన భాధ్యత గురించి ఆ రోజు 'మాతృభూమి సంపాదకీయంలో 

తెలియజేశాను. 

1957వ సం!! మార్చి పందొమ్మిదో తేది పచురించిన ఆ సంపాదకీయంలో 

ముఖ్యభాగాలు యివి. 

“కేరళ ప్రదేశంలో ఒక (పభుత్వం ఏర్పడడానికి సంబంధించి కొన్ని 

విషయాలు యిక్కడ పరిశీలిద్దాం. ఇండియా పార్లమెంటు - రిపబ్లిక్ పరిపాలనా 

పద్ధతిని అంగీకరించి వుంది కదా? దాని అంతరార్థాన్ని, హక్కులను (శద్ధగా 

(గపాంచి అందులో విశ్వాసం వుంచిన వాళ్లకు కేరళ ఎన్నికల ఫలితాలు 

ఎదురుచూసిన విధంగా లేకపోయినప్పటికీ, యిక కొనసాగించవలసిన 

కార్యకలపాల గురించి జంకుగాని, భయంగాని కలగడానికి ఆస్కారం లేదు. 
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ఎన్నికల ద్వారా కమ్యూనిస్టు పార్టీ కేరళ శాసనసభలో మెజారిటిని సాధించి, 

గౌరవం పొంది వుంది. ఆ పార్టీ కేరళ (పదేశ్ పరిపాలనకు చేపట్టడమే 
ప్రజాస్వామ్య విధానానికి తగిన గౌరవం. కమ్యూనిస్టు సభ్యులకూ, ఆ పార్టీతో 

పాటు శాసన సభ కార్యకలాపాలలో దానికి మద్దతుగా వుండడానికి 

అంగీకరించిన ఇతర సభ్యులకు కేరళ (పభుత్వాన్ని స్థావించడంలో సమస్య 

ఏదీ లేదనీ అనిపిస్తోంది. _పస్తుత స్థితిలో యిది చాలా సహజంగా జరుగతగ్గ 

సరళమైన కార్య్మకమం." 

ఈ అభ్మిపాయానికి అనుగుణంగా వుంటూ వచ్చింది “మాతృభూమి'.అందుకు 

కాం(గెన్ పార్టీలోవున్న కొందరు _పముఖులు నిరసించారు. 

కమ్యూనిస్టు (పభుత్వ కార్యాచరణ ఖండించతగ్గ విధంగా వున్న పలు 
సందర్భాలలో వాటిని “మాతృభూమి” (శద్ధగా విమర్శించడానికి వెనుకాడలేదు. 

అటువంటి పలుసందర్భాలు వచ్చాయి. ఇందువల్ల కమ్యూనిస్టు పార్టీకీ 

మాతృభూమి పట్ల వున్న విరోధం అధికమైంది. 

కాం(గెన్ వారిలో ఒక వర్గం విమర్శను, కమ్యూనిస్టు పార్టీ విరోధాన్ని, యింకా 

కొందరి వ్యతిరేకాన్ని “మాతృభూమి' సహిస్తూ దాని లక్ష్యానికి, సిద్దాంతానికీ, 

అనువైన విధంగా కొనసాగడం సులభంగా లేదు. అయినప్పటికీ లక్ష్యాన్ని 

కాపాడడానికే దీక్ష పూనాను. నేను కమ్యూనిస్టు పార్టీ వారి పక్షం 

అయిపోయినట్టు కొందరు నా సన్నిపాత మితులు కూడా ఈ కాలఘట్టంలో 

చెప్పారు. కమ్యూనిస్టు వారి అభిపాయాలలో నాకు ఎలాంటి అంగీకారమూ 

లేరు. అయినప్పటికీ పార్లమెంటరీ (పజాస్వామ్య ఎధానాన్ని అవలంబించిన 

మనం, ఎన్నికలలో మెజారిటి సాధించి, (పభుత్వాన్ని చేపట్టడానికి సిద్ధంగా 

వున్న పార్టికి, అది కమ్యూనిస్టు అయినప్పటికీ, కరే పార్టీ అయినప్పటికీ, అది 

పభుత్వాన్ని నిర్వహించడానికి కావలసిన సహాకారం అందించాలి. అదే 

(పతిపక్షాలకు మర్యాద. “మాతృభూమి దీన్ని సూచించి ఈ విధంగా 

నడుచుకోమని దేశనాయకులను కోరింది. అయినా నేను అవలంబించిన 

ధోరణికి “మాతృభూమి” సంబంధం వున్న వారి నుంచి హృదయపూర్వకమై న 

ఆదరణ లభించిందని చెప్పడానికి లేదు. నాముందున్న లక్ష్యం చూపే మార్గంలో 

నేను వెళ్లాను. 

ఈ కాలంలో షుతిక నడపడానికి సంబంధించిన యిబృందులు మా(తమే 

విసుగు కలిగించాయని చెప్పడానికి లేదు. కేరళ నూతన (పజాస్వామ్య 

కార్యకలాపాలు ఆందోళనకరంగా వుండేవి. వయోజన ఓటు హక్కు విధానం 

దేశానికి మేలు చేస్తుందా? అన్న అనుమానాన్ని కలిగించే విధంగా కొన్ని 

సంఘటనలు జరిగాయి. వివేకం సంయమనం లేని _(పజాస్వామ్యం 
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అరాచకంవైపుగా (పజలను తీసుకువెళుతుందని భయపాడ్డాను. స్వల్ప 

కారణాలకోనరం జాతీయ పక్షం వారు చాలా మంది “సత్యాగహం' 

నిరాహారదీక్ష అని శాంతికి భంగం కలిగించారు. విద్యార్థుల మధ్య ఉదిక్తత, 

కలహాలు, పభుత్వ కార్యాలయ సిబ్బంది మధ్య _కమశిక్షణా రాహిత్యం అవి 

నా అనుమానాన్ని మరింత ఎక్కువ చేశాయి. మనం స్వతంతం పొందిన తర్వాత 

మన గుణాలు బిన్నత్యాన్ని పొందాయా? ఆ జిన్నత్యాన్ని అభివృద్ధి 

చేసుకోవడానికి మనం (పయత్నిస్తున్నామా? అన్న _పశ్నలు నాలో చెలరేగాయి. 

కాలక్రమంలో వీటికంతా పరిష్కారం లభిస్తుందని (పశాంతంగా నేను వుండలేక 

పోయాను. ఈ స్థితికి ఎవర్ని తప్పు వట్టగలం? ఎవరి మీదైనా నింద మోపడం 
వల్ల ఏమైనా _పయోజనం వుంటుందా? దాన్ని పోగొట్టడానికి బాధ్యత మిగతా 

వారికున్నక్లే నాకు లేదా? ఈ స్థితి మార్చడానికి ఏం చేయ్యాలి; అని నన్ను నేనే 

పక్నించుకున్నప్పుడు నాకు సంతృప్తి కలింగించే విధంగా ఏ మార్గమూ 

కనిపించ లేదు. బాధ్యతను నెరవేర్చలేని స్థితిలో ఏదో నేరం చేసినట్లు 

అనిపిస్తుంది. ఆ భావంతో ఏం చెయ్యాలో తెలియక - కాలం గడుపుతూ 

వచ్చాను. 
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ఈ కాలంలో అనేక కారణాలవల్ల, పూర్తిగా రాజకీయ వ్యవవారాలలో నా 

ఆలోచనలను కేందీకరించడం మానేయాలని ఆకగించాను. అదేకాదు; 

రాజకీయాలకు సంబంధించిన సమావేశాలలో పాల్గొనే ఉత్సాహంకూడా 

తగ్గిపోయింది. రాజకీయాలకు సంబంధించిన అభిపాయాలలో ఏర్పడిన 

విష్ట్లవాత్మకమైన మార్చే అందుకు కారణం అనిపిస్తుంది. ఇతరుల 

అభి పాయాలను నేను అనలు అంగీకరించలేనని భావించినప్పటికీ, వారిని 

వ్యతిరేకించని మానసిక పరిపక్వత నా యువ (పాయంనుంచే అభివృర్ధి 

చెందుతూ వచ్చింది. అయితే యిటీవలి కాలంలో, అభ్మిపాయాలను వెలీబుచ్చే 

విధానంలో అనుసరించే మార్గాలు, వాటికి ఉపయోగించే భాష నా అభిరుచికి 

తగ్గట్టుగా లేవు. ఒకవేళ, మారుతున్న వాతావరణానికి అనుగుణంగా నన్ను 

నేను మార్చుకోలేకపోవడంవల్ల అలా అనిపించిందో ఏమో? ఏమైనాసరి 

రాజకీయరంగంనుంచి తప్పుకోవాలన్న కోరిక నాలో అధికమయింది. ఇతర 

రంగాలలో నా దృష్టిని మరల్చడానికి నేను అవకాశాలు చూడడం ఆరంభిచాను. 

దక్తిణభాషా పుస్తక సంస్థ కార్యకలాపాలలో నేను దృష్టిని సారించాను. 

1955వ సం! దక్షిణ _పాంత భాషలకు టర్ఫ్ స్థాఫించబడింది. తమిళం, 

తెలుగు, మలయాళం, కన్నడం, మొదలైన దక్షిణాది భాషలలో మంచి 

పుస్తకాలను తక్కువ ధరకు (పచురించే ఉద్దేశ్యంతో మృదాసులో "టన్ట్ 

పారంభించబడింది. ఇందుకు, అమెరికాలోని ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్నుంచి 

అవసరమైన ఆర్ధిక సహాయం లభించింది. పుస్తక _పచురణకు సంబంధించి 

(టున్ట్కు సలహాలు యివ్వడానికి ఒక్కొక్క భాషకు చెందిన ఒక్కొక్క కాన్సిల్ 

' ఏర్పరచబడింది. మలయాళ భాషకు చెందిన సనలవా సంఘానికి నేను 
అధ్యక్రుణ్ణయ్యాను. దాదాపు రెండు వందల పుస్తకాలను, (టన్ట్ వివిధ దక్షిణ 
భాషలలో (పచ్లురించింది. అందులో మలయాళ భాషా పుస్తకాలు నలభై. 

కేరళ సాహిత్య అకాడమీ నిర్వాహక సంఘం అధ్యక్షుడిగా నేను కొంతకాలం 

పని చేశాను. 1956వ సం!! అకాడమీ సర్దార్ క.యం. ఫణిక్కర్ అద్యక్షతన 
(పారంభించబడింది. అప్పటికి కేరళ (_వదేశం ఇంకా రూపొందలేదు. తర్వాత 
సర్దార్ ఫణిక్కర్, ఫ్రాన్స్కు భారతీయ రాయబారిగా వెళ్లాక ఆ పదవికి 
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సంబంధించిన బాధ్యతలను, అధికారాన్నా నేను చేపట్టాలని పభుత్వం నన్ను 

కోరింది. 1957వ సం! ఫి(బవరిలో నేను కేరళ సాహిత్య అకాడమీ 
కార్యనిర్వాహక సంఘ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాను. కొత్తగా 

స్థాపించబడిన ఆ సంస్థ అభివృద్ధి, గౌరవమర్యాదలు దృష్టిలో వుంచుకుని 

కృషి చేయవలసి వచ్చింది.కేరళలో సుపసిద్ధ సాహిత్య వేత్తలు చాలామంది 
అందులో సభ్యులు. ఇలాంటి సంస్థలో కృషిచేసే అవకాశం లభించడం ఓ 

పెద్ద గౌరవంగా నేను భావించాను. అకాడమీ తిరువనంతపురం నుంచి 
తిరుచ్చూర్కు బదలీ అయింది. అక్కడవున్న పాత జిల్లా కోర్టు భవనంలో 
కొన్ని మార్పులు చేసి అకాడమీని అక్కడ నెలకొల్పాము. అకాడమీకి 

సంబంధించిన వివిధ కార్యకలాపాలు స(కమంగా నెరవేరే సూచనలు 

కనిపించాయి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు నేను కార్యనిర్వాహక వర్గం 
అధ్యక్ష పదవిని నిర్వహించి ఎరమించవలసి వచ్చింది. అందుకు కారణాలు 

గురించి 1958వ సం!! మార్చి నెల ఎనిమిదో తారిఖున నేను పదవీ విరమణ 

చేసినప్పుడు వెలువరించిన ఒక నివెదికలో తేటతెల్లం చేశాను. ఆ నివేదికలో 
కొన్ని భాగాలు యిఎ. 

అకాడమీ కార్యకలాపాల నిర్వహణా భాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత - 

నాకు కావలసిన అధికారిని ఎంపిక చేయడానికి అధిక (పాముఖ్యం యిచ్చాను. 

అకాడమీ కార్యాలయ కార్య(కమాలను దక్షతతో నిర్వహించడానికి కార్యదర్శికి 

సహాయం చేయడానికి, కార్యాలయానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు 
పర్యవేక్షించడానికి మంచి అనుభవం, దక్తతగల అధికారిని - అకాడమీ 

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫినర్గా నియమిస్తే బావుంటుందని కార్యనిర్వాహక వర్గం 

తీర్మానించింది. తత్ఫలితంగా నా కోరికను అనుసరించి, రవిన్యూ శాఖలో 

బాధ్యతాయుతమైనపదవిని నిర్వహించి అనుభవం గడించిన ఒక అధికారిని 

(పభుత్వం అకాడెమీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా నియమించింది. 
కొన్ని నెలల తర్వాత వున్నట్టుండి ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కార్య(కమాలను 

పూర్తిచేసి, రెవిన్యూశాఖకు మళ్లీ తీసుకుంటున్నట్లు, అతనికి బదులుగా 
ఎలాంటి సూచనా లేకుండా కొత్తగా ఒకరిని నియమిస్తునట్లు అకాడమీ 
కార్యదర్శికి వార్త అందింది. పైన చెప్పిన అధికారి సేవలు అకాడమికి ఇంకా 
అవసరం లేదన్నట్లు ఆ ఉత్తరువులో కారణం చూపారు. అయితే అది నిజానికి 
పూర్తిగా విరుద్ధమైనది. అకాడమీ ఎప్పుడూ అలా చెప్పలేదు. 

నిర్వహణాధికారిని (ఇ.ఒ.) మళ్లీ వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు (పభుత్వం 
నిర్ణయిం తీసుకునే ముందు అకాడెమీ అభిపాయాన్ని కనీసం గౌరవం 
కోసరమైన అడిగివుంటే బావుండేది. అంతమా(తం కూడా గౌరవం చూపకుండా 
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అకాడెమీ ఉద్యమాన్ని (పగాఢంగా (పభావతం చేసే విషయంలో దాని గురించి 

ఎలాంటి వివరాలు తెలియని ఒక వ్యక్తిని ఎగ్లిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా 

నియమించడం, ఎ విధంగానూ న్యాయం కాని చర్యగా వుంది. (పభుత్వ 

పర్యవేక్షణలో నెలకొల్పబడినదే అయినప్పటికీ సాహీత్య అకాడెమీ 

(పభుత్వానికి లోబడని శాఖ కాదు. కార్యదర్శి తప్ప దాని (కింద వున్న వివిధ 

అధికారుల నియామక అధికారం పద్దతి _పకారం అకాడెమీ కార్యవర్గానికి 

చెందుతుంది. మొదటిసారి మ్మాతం (పభుత్వం అయిదేళ్లకు ఆ నియామకానికి 

చెందిన అధికారాన్ని పొందవచ్చు నన్న ఒక అంశం పరిపాలనా చట్టం ఎజెండా 

పదిహేనవ భాగం ఇ వఐభాంగంలో వుంది. ఆ విషయాన్ని (గ్రహించిన తర్వాతే 
నేను ఇలా చెబుతున్నాను. (పభుత్వం చేసిన నియామకం మొదటిసారిది కాదు 
- రెండవసారి. ఒకవేళ మొదటిసారి అయినా అకాడెమీ స్వతంత వతివత్తినీ, 

గౌరవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆ సంస్థ వర్గం అభిపాయాన్ని తెలుసుకోకుండా 

ఒక నియామకం చెయ్యడం సరికాదు. అకాడెమీ అభిపాయాన్ని 

తెలుసుకోకుండా దాని క్రింద వనిచేసే ఒక అధికారిని బదిలీ చేసి ఆయనకు 

బదులుగా వేరొకరిని నియమించడం అకాడెమీని తీవంగా అగౌరపరచడమే 

అని భావిస్తున్నాము. 

ఇందుకు నిరసన తెలియజేస్తూ (పభుత్వానికి, ముఖ్యమంతికీ వాసిన 

ఉత్తరాలకు సంతృప్తికరమైన జవాబేమీ రాలేదు. అంతవరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ 

ఆఫీసర్గానున్న వారి అవసరం రెవిన్యూ శాఖకు అవసరమయిందన్న 

సర్కులర్ మ్మాతం ఒకటి వచ్చింది. అయితే (పభుత్వ ఉత్తర్వులో చూపిన 

కారణం అదికాదు. అదేనని స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పలేదు. కారణమేదైనా 

అకాడెమీకి చేసిన అగౌరవాన్ని సమర్థించే విధంగానూ అది సమాధానంకాదు. 

ఒక వ్యక్తిని కర్తవ్య నిర్వహణకు శాశ్వతంగా నియమించాలనిగాని, అతనిని 

ఎప్పుడూ మరోచోటికి బదిలీ చేయకూడదనీ అకాడెమీ చెప్పలేదు. వ్యక్తిగతంగా 
ఎలాంటి అభ్మిపాయానికీ యిక్కడ ఆస్కారం లేదు. అకాడెమీలాంటి ఒక 

ఉన్నతమైన సంస్థ పట్ల (పభుత్వం నడుచుకోవలసిన విధానానికి పూర్తి 

విరుద్ధంగా జరిగిన దానిగురించే యిక్కడ నిరసన తెలియజేస్తున్నాము. 

ఇందుకు (పభుత్వం ఎలాంటి (పత్యుత్తరం యివ్వకపోవడం శోచనీయం. 

మార్చి ఒకటో తారీఖున కార్యవర్గకమిటీ సమావేశం, జనరల్కాన్సిల్ 

సమావేశం జరిపి పభుత్వ చర్యకు నిరసన తెలియ జేసింది. అకాడెమీ కోరిక 

మన్నించి పభుత్వం తన ఉత్తరువును పునః పరిశీలించాలని ఉద్దెశించింది; ఈ 

తీర్మానం ఆ రోజే పభుత్వానికీ తెలియజేశాము. అయినా పయోజనం లేదు. 
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కేరళ సాహిత్య అకాడెమీని ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలన్న ఆకాంక్షతో 

నేను ఆ బాధ్యతను స్వీకరించాను. అందుకు [పారంభంనుంచే (పభుత్వం 

అంగీకరించగల కార్య(కమాలను. ప్రారంభించాలని ఉద్దేశించాను. అయినా 

అకాడెమికి వ్యతిరేకంగా (పభుత్వం వ్యక్తం చేసిన మనోభావం, నా లక్ష్యానికి 

అనుకూలంగా లేనప్పుడు - నా వల్ల మనస్పూర్తిగా ఆ బాధ్యతలను 

నెరవేర్చడం కష్టమవుతుంది. ఈ స్థితిలో నేను అకాడెమీని నడిపించడం సాధ్యం ' 

కాదు. అందువల్ల గాఢ విచారంతో ఈ పదవినుంచి నేను తవ్పుకోవలసివుంది. 

అకాడమి కార్య వర్గ కమిటీ అధ్యక్షపదవికి రాజీనామా యిచ్చాను. అయితే 

సాధారణ సభ్యునిగా ఆ సంస్థతో సంబంధం కొనసాగింది. 

ఈ సందర్భంలో తుంజన్ స్మృతిచిహ్న కమిటీని గురించి, వళ్లత్తోల్ స్మారక 

చిహ్నం కమిటి గురించి చెవ్పడం యుక్తం. తిరూర్కు సమీపంలో తుంజన్ 

పరంబలో మహోపాధ్యాయునికి ఉచిత స్మారక చిహ్నం ఏర్పాటు చేయాలనీ, 

మరికొన్ని తీర్మానాలతో 1955వ సం!! తుంజన్ స్మారక చిహ్న కమిటీ 

నొకదానిని ఏర్పాటు చేశాము. దానికి అరవైయేళ్ల (క్రితమే అప్పటి కొందరు 
(పముఖులు అదే తీర్మానాలతో తుంజన్ వరంబలో సమావేశమై చర్చించారు. 

అయినా తర్వాత దానిని గురించి ఎవరూ (పయతించలేదు. 1954వ సం!! 

డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీ, తుంజన్ స్మృతి దినాన్ని జరపడానికి తుంజన్ 

_పరంబిలో ఒక సమావేశం ఏర్పకైంది. సముచితమైన ఓ స్మారక చిహ్నం 

ఎర్పరచడానికి అధిక సంఖ్యలో సభ్యుల్ని చేర్చాలని ఒక కమిటీని ఎర్పాటు 

చేశాము. అదే తుంజత్తా ఆసాన్ స్మారక చిహ్న కమిటి. కమిటీ సభ్యులు 

స్మారక చిహ్న నిర్మాణ కోనరం చందాలు, వసూలు చేశారు. అయినా అది ఆ 

స్మారక చిహ్న నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చులో కొంత భాగం మా(తమే 

వచ్చింది. పభుత్వ సహాయం లేకుండా స్మారక చిహ్న నిర్మాణం సాధ్యంకాదని 

గ్రహించి, సభ్యులు కేరళ (పభుత్వాన్ని ఆశయించారు. నాటి కేరళ 
ముఖ్యమేం(తి పట్టంధానుపిళైె. ఆయన ఎంతో (శద్ధతో అందుకు నవోాయం 

చేస్తామని మాట యిచ్చారు. దానికి అనుగుణంగా (పయిత్నించారు కూడా. 

నాటి కేరళ రాష్టమం(తి మండలి లోని క. చందశేఖరన్, తర్వాత 

ముఖ్యమం(తిగా వచ్చిన ఆర్. శంకర్, స్మారక చిష్నా నిర్మాణంలో విశేషమైన 

ఉత్సాహం చూపారు. దాని ఫలితంగానే 1964వ సం!! జనవరి పదిహేనవ 

తారీఖున పూర్తి చేసిన స్మారక చివ్నోనికి (పారంభోత్సవం జరిపాము. అందుకు 

మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది. తుంజన్ స్మారకచిహ్న కమిటీ 

వసూలు చేసిన పైకాన్ని ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు. ఈ స్మారక చిహ్న 

నిర్వహణకు 1946వ సం|! అక్టోబర్ ౩1వ తారీఖున పభుత్వం ఒక కమిటీని 
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చేసింది. ఆ కమిటీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు నన్ను స్వీకరించమన్నారు. నేను 

అంగీకరించాను. 

స్మారకచిహ్నం పనులు పూర్తయినప్పటికీ, చూపరులు చూసి 

ఆనందెంపడానికి కేవలం ఒక అందమైన చిహ్నం మాతం చాలదని 

భావించాను. మేధాశక్తితో పరిశోధనలు జరపడానికి కావలసిన పుస్తకాలతో 

గోంధాలయం ఒకటి నెలకొల్పాలి. ఇంకా తుంజన్ ఎళుతచ్చన్కు 

సంబంధించిన అన్ని పుస్తకాలు, మలయాళంలోను, సంస్కృతంలోనూ వున్న 
ఉన్నత (గంధాలు అక్కడ చోటు చేసుకోవాలి. మంచి పుస్తకాలను చదివి 

ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి, పరిశోధనలు జరపడానికి అక్కడ వసతులు 

కల్పించాలి. ఇందుకోసరం తుంజన్ మందిరానికి వచ్చే పండితులకు 

సాహితీ పియులకు రచయితులకు, బస చేయడానికి సౌకర్యాలు కల్పించాలి. 

తరచుగా పండితులు పరిశోధకుల సదస్సులు, సమావేశాలు ఏర్పాటు 

చేయ్యాలి ; బుద్ది వికాసానికి దోహదం చేసే (గంధాలను “తుంజన్ ఇల్లం' 

పచురించాలి. తుంజన్ మందిరానికి చుట్టు పక్కల గల పదేశాలలో సుందర 

ఉద్యానవనాలు పెంచి ఆకర్షణీయంగా చేయాలి. కేరళ (రాష్టం) నుంచి 

మాతమేకాదు యావద్భారత  దేశంనుంచి యావత్ప్మపపంచంనుంచి 

ఎటఅ౧౧9ుండా చూపరులు వచ్చే పవిత య్మాతా స్థలంగా 'తుంజన్ ఇల్లమ్' 

ఎలుగొందాలి. ఈ లక్ష్యసాధనకు ఈ కమిటీ కృషి చేస్తోంది. 

వళ్తత్తోళ్ స్మారకచిహ్నం కమిటి (పయత్నాలు కూడా విజయవంతంగానే 

ముగిశాయి. 1958వ సం !! మార్చి నెల పదమూడవ తారీఖున మహాకవి 

పళతోళ్ కాలధర్మం చెందారు. తర్వాత ఒక నెలలోగా సిరుతురిత్తిలో 

సమావేశమైన ఒక సభలో వళ్లతోళ్కు ఒక స్మారక చిహ్నం ఏర్పరచాలని 

తీర్మానించి అందుకోసరం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశాము. ఆ కమిటీ 

అధ్యక్షత బాధ్యతల్ని నేనే స్వీకరించాను. అయినా జనసామాన్యం నుంచి 

లభించిన మొత్తం చాలా తక్కువ షుతికలద్వారా విజ్ఞప్తులు _పకటించినప్పటికీ, 

వ్యక్తిగతంగా చాలామందికి ఉత్తరాలు (వాసినప్పటికీ చెప్పుకోతగ్గ ఫలితాలు 

లభించలేదు. వసూలు చేసిన పైకాన్ని వుంచుకొని త్వరలో ఓ స్మారకచిహ్నాన్ని 

నిర్మించాలని కమిటీ నిశ్చయించింది. వసూలైన పైకం పన్నెండు వేల అయిదు 

వందలు మా(తమే. దీనిని కేరళ విశ్వవిద్యాలయానికి యిచ్చి కళలు - 

సాహిత్యం గురించి సంవత్సరం విడిచి సంవత్సరం స్మారక ఉపన్యాసాలు 

యివ్వడానికి ఏర్పాటు చేయాలని కోరాము. విశ్వవిద్యాలయం అందుకు 

అంగీకరించింది. 1962వ సం!) మే పదమూడో తారీఖున సిరుతురిత్తి కళా 

మంటపంలో జరిగిన నిరాడంబరమైన కార్యకమంలో - పన్నెండువేల 
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అయిదువందల రూపాయలు చెక్కును వళ్లత్తోళ్ స్మారక కమిటీ అధ్యక్షుడిగా 
నాటి విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్తులైన కె.సి.కె.యి. రాజాకు సమర్పించాను. 

ఆలిండియా రేడియో కేంద డైరెక్టరు జనరల్గా వున్న డా. బి.కె. 

నారాయణమినన్, తిరువనంతపురంలో 1966వ సం! ఫిబవరి పద్నాలుగు, 

పదిహేను తేదీలలో పధమ 'వళ్లత్తోళ్ స్మారకోపన్యాసం” చేశారు. 

మరోస్మారకచిహ్నం గురించీ, లభించిన విజయం గురించీ, యిక్కడ 

చెప్పు కోవాలి. “మాతృభూమి పారంభించిన "మన్నార్ కొట్టు కృష్ణన్ కుటుంబ 

సహాయనిధి' అది! 

1957వ సం! నవంబర్ 28వ తేదీ మన్నార్కాట్టులో ఒక సంఘటన 
జరిగింది. టీకొట్టులో పనిచేసే వట్టత్తొట్టి కృష్ణన్ అనేవ్యక్తి తన (పక్కింట్లో 

కాపురముంటున్న ఒక మహమ్మదీయమితుని యిల్లునివృంటుకుని 
రగులుకోవడం చూశాడు. లోపల చిక్కుకుపోయిన యిద్దరు పసిపాపల్ని 

' కాపాడడానికి వెంటనే నిప్పు ల్లో దూకాడు. మంటల నుంచి పిల్లల్ని కాపాడాడు. 

అయితే ఆ (పయత్నంలో కృష్ణన్ తన _పాణాలను త్యాగం చేశాడు. కృష్ణన్కు 

తల్లి, భార్యా యిద్దరు పిల్లలు వున్నారు. అతడు చేసిన ఆ పాణత్యాగం 

ఆయన పట్ల (పజలకు వగాఢమైన గౌరవాభిమానాలను రేకెత్తించాయి. 

పేదరికంలో బాధపడుతున్న కృష్ణన్ కుటుంబానికి సహాయంచేసే ఉద్దేశ్యంతో 

(పజానీకానికి 'మాతృభూమి ఒక విజ్ఞప్తిచేసింది. డిసెంబర్ పదోతారీఖు 

సంచికలో మన్నార్కాడు కృష్ణన్ కుటుంబసహాయనిధి _పారంభమయింది. 

(పతిరోజు పలుచోట్లనుంచి కొంచెం కొంచెం. డబ్బు _పోగవడం 

(పారంభమయింది. విదేశాలనుంచి కూడా సహాయనిధి రావడం మొదలయింది. 

ఒకే నెలలో ఇరవై మూడువేల మూడువందల ఎనభై అయిదు రూపాయల 

ఎనభై నాలుగు పైసలు (23,385.84) చేరాయి. ఆ మొత్తాన్ని కృష్ణన్ 

తల్లికీ, భార్యకు, యిద్దరు పిల్లలకు అంతకు ముందే నిర్ణయించిన (పకారం - 

ఆనాటి కేరళ గవర్నర్ క్రీ రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన కోళిక్కోడ్లో ఒక సభ 
ఏర్పాటుచేసి యిచ్చాము. కృష్ణన్ భార్య నివసిస్తున్న యిల్లు, కాలిపోయిన 

మహమ్మదీయుని యింటిని బాగుచేసి యివ్వడమే కాకుండా కృష్ణన్కు 

అంత్య(క్రియలు జరిపిన చోట ఒక చిన్నస్మారక చిహ్నం కూడ నిర్మించాము. 

ఈ (దవ్యసహాయానికి, యింత స్యల్పవ్యవధిలో (పజలు యింతపెద్దమొత్తాన్ని 

పంపడం జ్ఞాపకం ఉంచుకోదగ్గది. 

కొన్ని స్మారక చిహ్నాలకు, పజాసహాయం ఎడతెగకుండా వస్తూ వుంటుంది. 

కొన్నింటికి ఎంత (పయత్నం చేసినా అవసరమైనంత పైకం చేరదు. స్మారక 

చిహ్నాల స్థాపనకు బాధ్యత స్వీకరించిన కమిటీ నభ్యుల నిర్ణయాలకు 
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అనుగుణంగా కావలసిన వస్తువులు, పైకమూ వారి పయత్నాల వల్లే 

సమకూరవు. దీనికి కారణం వాళ్లల్లో ఉత్సాహం లేకపోవడం అనికాని, (పజలకు 

స్మారక చిహ్నం నెలకొల్పాలని ఉద్దేశించిన మహానీయుని పట్ల జాలి కాని, 

గౌరవంకాని లేకపోవడం అని కానీ భావించడానికి వీలులేదు. కొన్ని వ్యక్తిగత 

విషయాలు (పజాహృదయాలలో (పగాఢమైన ముదవేస్తాయి. కొన్ని 

విషయాలు పజలలో ఉత్సాహం కలిగించడం లేదు. అందువల్ల ఎవరిదో 

లోపం అనడం సరికాదు. కోళిక్కోడ్ ఆసుష్యతులలో వ్యాధి[గస్తుల చికిత్స 
సౌకర్యాలను వీలయినంతవరకు అభివృద్ధిచేసి, ఆనుషుతి నిర్వహణకు 

సహాయం చేయమని “కోఖిక్కోడ్ హాస్పిటల్ అమెనిటీన్ ఫండ్ 

అసోసియేషన్' అన్న పేరుతో 1956వ సం! ఒక సంఘం ఏర్పాటయింది. 

నేను దాని అధ్యక్రుణ్ణి. కొందరు డాక్టర్లు, (పజాపతినిధులు యిందులో 

సభ్యులుగా వున్నారు. కమిటీ కృషి ఫలితంగా కోళిక్కోడ్ వైద్య కళాశాల వైద్య 

నిలయానికి, ఎక్స్రే సాధనం, కార్డియ్మోగామ్ సమకూర్చాము. ఇంకా 

కుదెరైెవట్టం లోని మానసిక వైద్య నిలయానికి, కోళిక్కోడ్ జనరల్ ఆసుపతతికి, 

ఒక్కొక్క రేడియో యివ్వడం వీలయింది. రిజిష్టర్ చేయబడ్డ ఈ సంస్థ కృషి 

యింకా కొనసాగుతూనే వుంది. 

ఇలాంటి సమాచార (పయత్నాలు కేరళ ఇతర  పాంతాలలోను 

కొనసాగాయంకు వ్యాధ్మిగస్తులకు ఎంతో సహాయంగా వుంటుంది. 

ఇదే ఉద్దేశ్యంతో ఒక సంస్థను, కోఖిక్కోడ మెంటల్ హాస్పిటల్ రోగులకు 

సహాయం చేయడానికి స్థాపించాము. దానికి నేను అధ్యక్షునిగా వుంటున్నాను. 

ఈ సంస్థ కృషి మూలంగా రోగులకు లక్ష రూపాయల ఖర్చుతో ఒక నూతన 

భవనం నిర్మించబడింది. సంస్థలో పముఖ సభ్యురాలుగా వుంటున్న శ్రీమతి 

కుట్టి ళ్లోడి ఈ కార్య(కమాలకోసరం ముందు నిలబడి దీక్షతో కృషిచేశారు. 
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1954వ సంవత్సరమే మొట్టమొదటి సారిగా నాకంటి చూపవు చెడిపోవడం 
(గహించాను. అయినప్పటికీ చదవడం, (వాయడం నేను మానలేదు. 

చదివేప్పు డు కాస్త కష్టంగా వుంటే ఎవరినైనా చదవమని ఎనేవాణ్ణి. ఆ విధంగా 
కొన్నాళ్లు సాగింది. నా మితులు డాక్టర్ పి.వి. మీనన్ అప్పు డప్పు డు కళ్లు 

పరిశోధించి అవసరమైన చికిత్స చేశారు. మూడేళ్లు గడిచిన తర్వాత, 

కోళిక్కోడ్ హెడ్క్వార్టర్స్ ఆస్న(తిలో ఎడమ కంటిలో శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 

ఆశించిన ఫలితం ఏర్పడలేదు. శస్తుచికిత్స తర్వాత ఒక మసక వెలుతురు 

మా(తమే కనిపించింది. కుడి కంటిలోనూ, చీకటి ముదరడంతో మామూలు 

అవసరాలను తీర్చుకోవడం, ఇష్టపకారం తిరగడం కూడా కష్టంగా తోచింది. 

అయినప్పటికీ వేకువజామున లేచి (వాసే అలవాటు కుంటు పడలేదు. వాసే 

దాన్ని నావల్ల సరిగా చూడడం వీలుకాలేదు. కాగితం మాతం కనిపించేది. 

నెమ్మదెగా రాసి, తెల్లవారిన తర్వాత, నా మనమరాళ్లతో ఎవరినైనా పిలిచి 

చదవమని, వినేవాణ్ణి, కొంతకాలం యిలా సాగింది. 

ఒక రోజు వేకువజామున నేను లేచి వాశాను. కొంతసేపు _వాసిన తర్వాత 

నా మనుమరాలు నళినిని పిలిచి చదివి వినిపించమన్నాను. ఆమె నా 

చేతినుంచి కాగితం తీసుకుని చూసి "తాతా! యిందులో మీరేమి [వాయలిేదే! 

అన్నది. పెన్నులో సిరా అయిపోవడం కూడా గమనించకుండా (వాశానన్నదిె 

అప్పుడే (గహించాను. అప్పుడు ఆమె చెప్పడం విని నేను నవ్వాను. 

అయినప్పటికీ నా పరిస్థిత్ విచారకరంగా పరిణమిస్తుందని ఈ సంఘటన 

నాకు గుర్తు చేసింది. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు నేను వేకువ జామున లేచి 

వాసి అలవాటును పూర్తిగా మాన వలనివచ్చింది. అయినప్పటికీ 

యధ్యాపకారం కార్యాలయానికి వెళ్లి, పనులు పర్యవేక్షించడం, సభల్లో 

పాల్గొనడం మాతం మానలేదు. నేను చదువడానికి బదులుగా ఎవరినైనా 

చదువమని వినేవాణ్ణి. (వాయడానికి బదులు చెప్పి వాయమన్నాను. ఈ 

విధంగా నా పనులు ఆవకుండా కొనసాగించాను 

195రవ సంవత్సరంలో ఎర్నాకుళంలో జరిగిన సాహిత్య పరిషత 

ఉత్సవానికి నేను అధ్యక్షత వహించినప్పు డు, నా అధ్యక్షోవన్యాసం చదవలేని 
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స్థితి నాకు చాలా వేదన కలిగించింది. దాన్ని పెద్ద లోపంగా భావించాను. నా 

మితుడు నా తరఫున ఆ ఉపన్యాసం చదివారు. కుడికంట్లో చీకటి ముదిరిన 

తర్వాత, యించుమించు ఒక గుడ్డివాడిలాగే నేను రోజులు గడిపాను. నా స్థితి 

కొందరికి తెలిసి వుండడంవల్ల, బహిరంగ సభల్లో నేను పాల్గొనేప్పు డు, 

పయాణం చేసేప్పుడు, నాతోపాటు వుండి నన్నెంతో జ్యాగత్తగా 

చూసుకునేవాళ్లు. అందుకు వారికి నేనెంతో బుణపడివున్నాను. 

కుడికంటిలో పార శ స్తుచికిత్స చేయడానికి అనువుగా ముదిరిన తర్వాత 

అందుకు లండన్ నగరం వెళ్లడం మంచిదని నా మితులు కొందరు 

తెలియబేశారు. అక్కడ వున్న సౌకర్యాలు, తెలుసుకున్న తర్వాత నేను కూడా 

లండన్ వెళ్లడానికే నిశ్చయించాను. దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు లండన్లో 

వుండవలసి వస్తుందని తెలిసి నేను అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం 

(పారంభించాను. “మాతృభూమ' సంపాదక బాధ్యతను, నా (పియమి(తులు, 

మాతృభూమి కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన క్రీ వియం. నాయర్ దయతో 

స్వీకరించడానికి అంగీకరించారు. ఎనిమిది సంవత్సరాల కితం, నేను క్రీలంకకు 

వెళ్లవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనే ఆ బాధ్యతను చేపట్టడానికి 

ముందుకువచ్చారు. 'మాతృభూమిని సమర్థవంతమైన నాయర్ బాధ్యతకు 

అప్పగించి, దిగులు, బరువు, తగ్గిన వాణ్ణిగా నెను యితర ఎర్పాట్లు 

చూడసాగాను. (పయాణానికి, చికిత్స ఖర్చులకు, లండన్ నగరంలో 
వుండడానికి కావలసిన డబ్బు సేకరించవలసి వచ్చింది. అనుభవసారాల నుంచి 

నేను డబ్బు విషయంలో ఏడీ నేర్చుకోలేక జోయాను. డబ్బును సంపాదించి 

కూడబెర్టే సామర్థ్యం గాని, ఖర్చును అదుపులో పెట్టే వివేకంగాని నాకు లెదు. 

ఇది సరైన విధానం కాదని నాకు చాలాసార్లు అనిపించేది. అయినప్పటికీ 

చిరకాలపు అలవాటును వదులుకోవడం ఎలా సాధ్యం? 

లండన్ పయాణంలో నాతో ఒకరు తోడుగా రావలసివచ్చింది. మొత్తం 

ఖర్చు లెక్కగట్టి చూసినప్పుడు దాదాపు ఇరవైవేల రూపాయలు 

కావలసివచ్చింది. నాలుగు నెలల జీతం ముందుగానే తీసుకున్నా యింకా 

బద్దమొత్తం తక్కువ అవుతుంది. సింగపూర్ నుంచి ఊల్లో కొంత డబ్బు 

పంపాడు. 'మాతృభూమి నుంచి కూడా కొంత సాయం చేశారు. ఇంకా 

ఐదువేలు కావలసి వచ్చింది. దానికి ఏంచెయ్యడమా? అని మధనవడుతున్న 

సమయంలోనే కేంద సాహిత్య అకాడెమి, 1956, 1957, 1958 

సంవత్సరాలలో (పచురితమైన ఉత్తమ మలయాళ (గంధమని “గడిచిన కాలం” 

పుస్తకానికి బహుమతి యిచ్చి గౌరవించనున్నట్లు వార్త తెలియవచ్చింది. 

ఐదువేల రూపాయలతో పాటు వాళ్లు యిచ్చే తామవుతాన్ని కూడా నేను 
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స్వయంగా స్వీకరించాలని ఆహ్వానం పంపారు. లండన్ వెళ్లవలసిన సమయంలో 

ఢిల్లీకి వెళ్లడం అంత సులభం కాదు. కాని 1959వ సంవత్సరం ఫి(బవరి నెల 

యిరవై ఆరో తేదీ ఢిల్లీలో జరిగిన అవార్డు _పదాన ఉత్సవంలో నేను 
తప్పకుండ పాల్గొనాలని మి(తులు పట్టుబట్టడంవల్ల స్వయంగా వెల్లి 

బహుమతి అందుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఢిల్లీలోనూ, మ్మదాసులోనూ, 

మరికొన్ని చోట్ల అభినందన సభలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. మితుల 

ఆదరణ, ఉత్సాహం, సంతోషం నా మనసును (దవింపచేశాయి. 

ఢిల్లీనుంచి తిరిగివచ్చిన రెండు, మూడురోజులలో మార్చి ఆరవ తేదీ నేను 

కోళిక్కోడ్ నుంచి బయలుదేరాను. మా అమ్మాయి లీల, మనుమరాలు పద్మిని 

నాతో పాటు మృదాసు వరకూ వచ్చారు. అక్కడినుంచి వాళ్లు సింగపూర్ 

వెళ్లారు. పద్మినికి మూడు నెలల (క్రితమే పెళ్లయింది. ఆమె భర్త శ్రిధరన్ 

సింగపూర్లో ఉపాధ్యాయుడుగా వుంటున్నారు. 

మార్చి ఎనిమిదవ తేదీన మృదాసునుంచి విమానంలో నేను లండన్కు 

బయలుదేరాను. నా అల్లుడు కె.బి. కరుణాకరమీనన్, డాక్టర్ వి.పి. మీనన్ 

నాతో వున్నారు. మ్మదాసు నుంచి బయలుదేరిన రెండోరోజు రాతి 

పదిగంటంకు మేము లండన్ చేరాము. 1915వ సంవత్సరంలో (పధమ 

పపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న కాలంలో న్యాయశాస్త్రం చదివిన తర్వాత 

బారిష్టర్గా నేను లండన్ నుంచి స్వదేశానికి వచ్చాను. నలభై నాలుగేళ్ల తర్వాత 

నర మళీ లండన్ లో వున్నాను. అప్పుడు ఓడ (పయాణం చేశాను. ఆరువేల 

మైళ్లు దూరం వున్న ఆ సుదీర్థ్హమైన సముద (పయాణం పూర్తికావడానికి 

యిరవై రెండు రోజులు పట్టాయి. ఈ రోజుల్లో కొన్ని గంటలల్లో విమానం 

మనల్ని లండన్కు తీసుకువెళుతుంది. 

లండన్ విమాన్మాశయంలో మా కోసరం మిత్రులు ఎదురుచూస్తూ వున్నారు. 

మేము వై.యం.సి.ఏ. వసతి గృహంలో బసచేయడానికి వాళ్లు ఏర్పాటు 

చేశారు. అక్కడికి వెళ్తాము. నేను పదిరోజుల తర్వాతే మూర్ఫీల్డ్ ఆస్పతిలో 

చికిత్సకోసరం చేరాను. అంతవరకూ అక్కడే వున్నాను. మూర్ఫీల్డ్ ఆస్పతి 

నేతచికిత్సకు పేరు గడించింది. ఈ పెద్ద ఆస్నుతిలో “డాక్టర్ స్టెల్లార్డొ అనే 
నేతవైద్యులే నా కుడి కంటిలో శస్తుచికిత్స చేశారు. లండన్ నేత వైద్యులలో 

'డాక్టర్ స్టెల్లార్డో (పధమ (శేణిలో వున్న స్వుపసిద్ధ నేత వైద్యులు. ఆయన 

నేత పరిశోధన చేసిన తర్వాత కుడికంట్లో బాగా చూపవు తెలుస్తుందనే 

బెప్పారు. అది నాకెంతో సంతోషం కలిగించింది. చాలా ఉత్సాహంగా నేను 

ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద పడుకున్నాను. చికిత్స ముగిసిన పదోరోజున 

కట్టువిష్పినప్పు డు వెలుగు చూడగానే నేను చాలా సంతోషించాను. రెండు 
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రోజులు గడిచిన తర్వాత మళ్లీ నేత పరిశోధనచేసి, కళ్లద్దాలు రానియిస్తామని 

ఆయన చెప్పారు. 

నిర్దీతమైన రోజున నన్ను పరిశోధన గదికి తీసుకుపోయారు. చికిత్స చేసిన 

నా కుడి కంటిని, అరగంటకు పైన జా(గోత్తగా డాక్టర్ పరిశోధించి చూశారు. 

తర్వాత ఆయన నాతో "మిస్టర్ మీనన్, మీ ఉత్సాహాన్ని ఎక్కువచేని _పస్తుతం 
అందుకు విరుద్ధంగా చెప్పడానికి చాలా విచారిస్తున్నాను. ఆగించిన ఫలితం 

లభించలేదు. పారను తొలగించడానికి ముందు కంటి యధార్ధపరిస్థితిని 

తెలుసుకోలేకపోయాను. కంటిచూపు బాగా తెలియాలంటే మరో పెద్ద 

శస్త్రచికిత్స చేయవలసివుంటుంది. దానికి ఒక నెల పడుతుంది. మూడు 

గంటలసేపు మత్తులో వుండాలి. చికిత్స ముగిసిన తర్వాత రెండు వారాలు 

పాటు కదలకుండా పడుకుని వుండాలి. ఏమి చెయ్యాలన్నదీ మీరే ఆలోచించి 

నిర్ణయించండి" అన్నారు. 

“అయితే యిదంతా జరిగిన తర్వాత ఫలితం ఎలా వుంటుంది? కంటి చూపు 

బాగా వచ్చేస్తుందా?” అని నేను అడిగాను. 

“ఆ విషయం కచ్చితంగా చెప్పలేము' అన్నాడు డాక్టర్. 

“చూపు బాగానే రావాలి” అనే ఆయన చెప్పారు. “బాగానే రావాలి” అని 

సందేహంగా చెబుతున్న మాటలు నాకు దెగ్భాంతి కలిగించాయి. 

“తర్వాత నేను ఆలోచిస్తాను. అన్నాను. చెప్పలేనంత వేదన కలిగింది. 

చకాలబండిలో కూర్చోబెట్టి నన్ను గదికి తీసుకుపోయారు. నర్సు నన్ను 

మంచం మీద పడుకోమని చెప్పి వెళిపోయింది. ఆమె తిరిగి రావడానికి ఐదు 

నిమషాలయింది. ఇంతలోనే నాలో ఏవేవో ఆలోచనలు పొడచూపాయి. మంచం 

మిద వాలి కిటికీగుండా చూసినప్పు డు తెలిసిన కొద్దిపాటి వెలుతురు, నాకు 

కొంత ఉపశమనంగా వున్నప్పటికీ, శ స్తూచికిత్స జరిగాక కూడా యింతే చూపు 

అన్న విషయం నాకు నిరుత్సాహం కలిగించింది. ఎంత _పయత్నంచినా ధైర్యం 

నన్ను వదలిపోయినట్లే అనిపించింది. 'కొంత చూపయినా వచ్చింది కదా అని 

సంతోషించాలేగాని, ఎక్కువ చూపు రాలేదే అని నిరాశచెందడం భావ్యమా? అని 

నన్ను నేనే పశ్నించుకున్నాను. ఉత్సాహ పరుచుకోవడానికి పయత్నించాను. 

(పయోజనం లేదు. సమయం గడుస్తున్న కొద్ది నా బలహీనత ఎక్కువయింది. 

ఒకవేళ నా ముఖంలొనూ ఆ నిరుత్సాహం కనిపించి వుండాలి. నర్సు వోర్లిక్స్ 

తీసుకుని రాగానే 'మీరెందుకిలా బాధపడి పోతున్నారు. ఎప్పు డూ వున్న 

శాంతి, చిరునవ్వు కనుపించవేం?' అని అడిగింది. “పాట వినండి. మనసుకు 

హాయిగా వుంటుంది' అని రేడియో పెట్టింది. సంగీత మధుర ధ్వనిలో నా 

మనసు శాంతి పొందలేదు. “రేడియోను ఆపేయండి నాకు ఎటువంటి శబ్దమూ 



344 గడచిన కాలం 

వినపడని (పశాంతత కావాలి" అన్నాను. ఆమె రేడియో కట్టేసింది. నేను ఏదేదో 

ఆలోచించుకుంటూ పడుకున్నాను. 

నిరాశ ఎక్కువవుతున్నప్పు డు నేను ప్రార్థనలో దిగాను. పార్థన ద్వారా శాంతి, 

ఆత్మ' విశ్వాసం పొందవచ్చని భావించిన నేను, దానిని పరిశోధించడానికి 
సందర్భం దొరికిందని కొంతసేపు గ్రార్థనలో గడిపాను. ఇటువంటి సందర్భాలలో 

మనకు (పియమైన వారు చెంత వుండాలనుకుంటాము. ఆదరణలో 

ఆప్యాయంగా నర్సు కావలసిన అవసరాలు సమకూర్చడం మాట్లాడ్డం, నాకెంతో 

ఉపశమనంగా వుంది. అయినప్పటికీ నేను ఎంతగానో అభిమానించే వారిలా, 

నన్ను ఎంతో (పేమించేవాళ్లలా ఆమె అవుతుందా? అటువంటి 

హృదయపూర్వకమైన (ప్రేమను పంచే వారికోసం నా మనసు 

ఆరాటపడసాగింది. 

దగ్గర్లో కొన్ని పరికరాలు ఏవో చప్పు డుచేస్తున్నాయి. దూరంగా కార్లు చేసే 

హారన్ ధ్వనులు, నర్సు ఓదార్పు మాటలు, నా చెవుల్లో స్పష్టం లేని శబ్బల్లా 

వినిపించాయి. కొంతసెపు తర్వాతే కరుణాకర్ మీనన్, డాక్టర్ పి.పి. మీనన్ 

అక్కడికి వచ్చారు. వారితో నేను డాక్టర్ స్టెల్లార్డ్ అభిపాయం చెప్పాను. వాళ్లు 

నన్ను "ఓదార్చడానికి పూనుకొన్నా, (పయోజనం లేదు. తట్టుకోలేని 
నిరుత్సాహం, విచారం నన్ను ఆవహించాయి. ఆ రోజంతా (పార్థనలోనే 

గడిపాను. నన్ను చూడడానికి వచ్చిన మితులందరితో నేను మామూలుగా 

మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, నా హృదయంలో రగులుతున్న ఆవేదనా జ్వాలను 

వాళ్లెవరూ (గహించలేదు. ఆ రాతి నేను నిదపోనేలేదు. మాటిమాటికి మంచం 

మీది నుంచి అటూ ఇటూ తిరిగుతూ మనసులో పొంగిపారలుతున్న ఆవేదనను 

అణచుకోవడానికి పయత్నించాను. మర్నాడు ఉదయం డాక్టర్ స్టెల్లార్డ్ నన్ను 

పరిశోధించడానికి వచ్చినప్పు డు "ఇంక ఆపరేషన్ వద్దని తీర్మానించేశారా?' అని 

అడిగారు. 

“దానికి నాకు యిష్టంలేదు' అని జవాబు చెప్పాను. 

"డాక్టర్, జబ్బు నయం కావడానికి మూడు మార్గాలున్నాయి, మందుల వల్ల, 

నయం కావడం లేదంటే శస్త్రచికిత్స; ఈ రెండు లేదంటే మూడో మార్గాన్నే 

నమ్మాలి. అది _పార్ధన, విశ్వాసం మ్మాతమే. మొదటి మార్గాలలో కనిపించని 

ఫలితం అందులో లభిస్తుందని నమ్ముతున్నాను'. 

“మిస్టర్ మీనన్! మీ విశ్వాసాన్ని మెచ్చుకుని 'అభినందిస్తున్నాను., దేవుడు 

మిమ్మల్ని దయతో చూస్తాడు' అన్నారు డాక్టరు. 

తర్వాత రెండు రోజులు నేను ఆతిలో వున్నాను. ఎదురుచూసిన ఫలితం 

శస్త్రచికిత్స ద్వారా లభించకపోయినప్పటికీ, మునుపటికన్నా యిప్పుడు కాస్త 
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కంట్లో వెలుతురు ఎక్కువయినట్లు అనిపించింది. బయటకి వచ్చి చుట్టూ 

చూసిన ప్పు డు, కాస్త ఉత్సాహం వచ్చింది. లండన్లో అలవాటైన (పదేశాలు, 

పాత భవనాలు, రోడ్డు మీది వాహనాలూ, నాకు సంతోషం కలిగించినప్పటికీ, నా 

అసమర్ధత రేఖా మ్మాతంగా నాలో వ్యాపించకపోలేదు. 

రెండు వారాలపాటు నేను ఆస్పతిలో వున్నాను. వైద్యుల సామర్థ్యం, 

నర్సుల సేవలు, వైద్య శాఖ సౌకర్యాలు, ఎంత మెచ్చుకున్నా చాలదనిపించింది. 

సేవ చేయడం ఒక ఉన్నత కళగా భావించి, అదే ధ్యేయంగా వున్న కొందరు 

నర్సులను నేను అక్కడ చూశాను. వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, 

గౌరవం, (పేమను తెలియజేసుకుంటున్నాను. 

ఆస్పుతి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను లండన్ నగరంలో కొన్నాళ్లు 
బసచేశాను. అప్పు డు డాక్టర్ స్టెల్లార్డ్ చెప్పిన శస్త్రచికిత్స గురించి కూడా 

తీవంగా ఆలోచించాను. నా పిల్లలు, బంధువులు, మిత్రులు ఈ వార్త 

తెలియగానే, రెండవ ఆపరేషన్ గురించి బాగా ఆలోచించమని తెలియజేశారు. 

డాక్టరు పి.పి. మీనన్ కూడా లండన్లో నా స్నేహితులైన కొందరు డాక్టర్లతో 
కలిసి ఆలోచించారు. దాని గురించి మంచి చెడూ, బాగా పరిశోధించి, 

ఆలోచించిన తర్వాత రెండవ శస్త్రచికిత్స వద్దనే నిశ్చయించాను. 

ఇటువంటి స్థితిలో ఇంకా లండన్లో వుండడం ఎందుకు? శస్త్రచికిత్స 

ముగిసిన తర్వాత, స్కాట్లండ్కు ఐరోపాలో మరికొన్ని _పదేశాలకు వెళాలని 

అనుకున్నాను. ఇవన్నీ వద్దు అనుకుని స్వదేశానికి తిరుగు (పయాణానికి 

సిద్ధమయ్యాము. ఆపరేషన్ ద్వారా పొందిన కొంచెం వెలుగు, కొత్త కళ్లద్దాలు 

పెట్టుకోవడంతో ఇంకా కాస్త మెరుగయింది. నాకు చిరపరిచితమైన లండన్ 

నగరాన్ని మళీ చూడ్డం సాధ్యమయింది. నూతన భవనాల రూపాలు, సంఖ్యలు, 

మాతం నాకు ఆనందాన్ని కలిగించలేదు. పెద్ద విప్లవం ఏదీ లేకుండా, 

సోషలిస్టు పంధాలో సాగిన సమాజ నిర్మాణంలో ఆంగ్లేయులు సాధించిన 

విజయం, చూసి ఆశ్చర్యం చెందాను. ఉద్యోగం లేని వారి సంఖ్య చాలా 

తక్కువ. మారిన వాతావరణంలో, సంతృప్తిగా (బతికే ఆంగ్లేయుల సూక్ష్మదృష్టి, 

కాన్నతాాన్ని చూసి, గౌరవమర్యాదలు చూపనివారు ఎవరుంటారు? 
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1959వ సంవత్సరం ఏపిల్ ఇరవై ఒకటో తేది పగలు మూడు గంటలకు 
మేము లండన్ నుంచి విమానంలో బయలుదేరాము. కొందరు మి(తులు నాకు 

వీడ్కోలు చెప్పడానికి విమాన్మాశయానికి వచ్చారు. సాయం(తం ఆరు గంటలకు 

పాగ చేరుకున్నాము. అక్కడ భారతీయ మి(తులను కలుసుకొని ఒక 
గంటసేపు ముచ్చటించాను. “ఎడు గంటలకు అక్కడినుంచి బయలుదేరి 

డమాస్కన్లో దిగాము. అప్పటికే తెల్లవారింది. ఉదయం ఏడుగంటలకు 

డమాస్కస్ నుంచి బొంబాయి, బయలుదేరిన విమానం ఆ సుదీర పయనంలో 

అటు ఇటూ వూగిపోసాగింది. ఏరహోస్టెన్లకు, మిగతా వైమానిక సిబ్బందికీ 

అది అలవాటే అయినప్పటికి, (పయాణీకులలో చాలామందికి, భయాన్ని 

కలిగించింది. ఉదయం ఆహారం తెచ్చి అందించిన అమ్మాయి (పమాదమేమీ 

లేదని నవ్వుతూ చెప్పినప్పటికీ, ఆ హామీ నా కలవరాన్ని పోగొట్టలేదు. 

ఆహారాన్ని అయిష్టంగానే తీసుకొన్నాను. విమానం వూగిపోవడం తగ్గి (పశాంతత 

ఏర్పదేవరకు అలాగే వున్నాము. ఆ తర్వాతే నేను భోజనం చేశాను. మంచి 

ఎండగా వుండడం వల్ల భ్యూపదేశాన్ని చూడడానికి, కొన్ని సమయాలలో వివిధ 

స్థలాలను చూడడానికి ఏర్హోస్టన్ సహకరించింది. ఇరవైవేల అడుగుల 

ఎత్తులో విమానం పయనిస్తోంది. అయినప్పటికీ ఒక గదిలో కూర్చుని 

మాట్లాడుతున్నక్లి నాకు అనిపించింది. నేవిగేటర్, పైలట్ మొదలైన వారి 

కుశాగబుద్ధి, సమయన్సూర్తి, సామర్థ్యం మేము ఏమ్యాతం దిగులు లేకుండా 

పయనించడానికి దోహదం చేశాయి. ఏ నిమషంలోనూ ఏమైనా జరుగవచ్చు, 

అయినప్పటికీ విమానం అటూ ఇటూ వూగిసలాడిన సమయం తప్ప 

(పయాణీకులకు ఎలాంటి భయాన్ని కలిగించలేదు. ఉదయం ఆహారం, 

మధ్యాహ్నం భోజనం ముగించి ఎనిమిది గంటలు పయనించిన తర్వాత ఇరవై 

రెండో తేదీ, సాయంకాలం నాలుగున్నర గంటలకు, బొంబాయి వచ్చి చేరాము. 

చాలా మంది మృతులు, బొంబాయి విమాన్మాశయానికి వచ్చారు. వారిని 

కలుసుకొని మాట్లాడిన తర్వాత నేను బసచేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన 

విడిదికి వెళాము. 
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వియం. నాయర్ అల్లుడి యింట్లో నేనూ, కరుణాకరన్ బసచేశాము. 

మాధవదాన్, ఆయన సతీమణి కమల ఎంతో (పేమాదరాలతో మమ్మల్ని 
ఆవ్యానించారు. నాలుగు రోజులు అక్కడ బస చేసి పూర్తిగా విశ్రాంతి 

తీసుకున్నాము. 

పిల్ ఇరవై ఆరవ తేదీ బొంబాయి నుంచి మ్మదాసు వచ్చాము. డాక్టర్ 

పి.ఏ. మీనన్ కూడా ఆ రోజే కోళిక్కోడ్ తిరిగి వెళ్తారు. మాసు తిరిగి 

వచ్చిన తర్వాతే దేశంలో నికృష్ణ పరిస్థితులు, అందుకు పరిష్కారం వెదికే 

పయత్నంలో (పభుత్వం ఎలాంటి చర్యా తీసుకోకపోవడం చూసి శ్రీ కేళప్పన్ 

నిరవధిక నిరాహారదీక్ష వహించడానికి పూనుకున్నట్లు వార్త అందింది. 

ఈ విషయం నన్ను ఎంతో వేధించింది. స్వార్ధరహిత మనస్తత్వం, త్యాగకిలత 

గల కేళప్పన్ దేశభక్తిలోని ఆదర్శ దృక్పధం నాకు ఎంతో గౌరవం వుంది. 

అయితే నిరాహార దీక్షతో దేశ స్థితిగతుల్ని బాగుచేయవచ్చని నేను 

అనుకోవడంలేదు. నిరాహారదీక్షకు పూనుకోవద్దని నేను కేళప్పన్కు మనవి 

చేశాను. నేను ఉత్తరం వాయగానే ఆయన అభ్మిపాయాన్ని మార్చుకుంటారని 

ఏ మ్మాతమూ అనుకోలేదు. అయినప్పటికీ కేళప్పన్కు ఒక ఉత్తరం (వాయడం 

నాకు ఎంతో ఉపశమనం కలిగించింది. 

నేను కరుణాకరమీనన్ మృదాసులో ఒక వారం గడిపిన తర్వాత, మే రెండవ 

తేదీ, రాతి విమానంలో సింగపూర్కు పయనమయ్యాము. మూడవ తేదీ 

ఉదయం సింగపూర్ చేరాము. సింగపూర్లో ఆరు వారాలు గడిపాము. నా 

కూతురు లీల యింట్లోనే వున్నాము. ఆమె భర్త తలావ్ అక్కడ 

ఉపాధ్యాయుడుగా వున్నాడని చెప్పాను కదా! మా అబ్బాయి ఉబ్బి కూడ. 

సింగపూర్లోనే వుండేవాడు. జపాన్ వైమానిక కంపెనీలో ఉణ్ణి, ఒక అధికారి. 
వాళ్ల కాకుండా, నా బంధువులు చాలామంది అక్కడ వుండేవాళ్ళు. ఉల్లి 

కుమారునికి మూడేళ్లు నిండాయి. నేత చికిత్స కాగానే, కాస్త వెలుగు 

పుంజాకున్న తర్వాత మొట్టమొదటి సారిగా నా మనుమడు హరి ముఖాన్ని 

చూడ్డం సాధ్యమవుతుందా? అని భావించాను. సింగపూర్ వెళ్లిన ఆ రోజు 

ఉదయమే నేను వాణ్ణి తొలిసారిగా చూశాను. అప్పటి నా మనోభావాలను 

నేనెలా ఏవరించగలను? 

నేను సింగపూర్ను వదిలి పదకొండేళ్లు గడిచాయి. అయినప్పటికీ 

అక్కడవున్న మలయాఖీలు, ఇతరులు నన్ను ఆహ్వానించి చూపిన 

గౌరవమర్యాదలకు హృదయం _దవించింది. 

సింగపూర్ చర్మితలో ఒక నూతన అధ్యాయం (ప్రారంభమైన దశలో నేను 

అక్కడికి వెళాను. సింగపూర్ ఒక _వత్వేక _పదేశంగా వుండేది. నేను అక్కడ 
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వున్న రోజులలో నూతన పరిపాలనా ఎధానం ప్రకారం సార్వ(తిక (జనరల్) 
ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల కోలాహలాన్ని పి.ఐ.సి. గెలుపాందడాన్ని 

చూశాను. ఆ విజయోత్సవంలో పాల్గొన్న (పజలను చూసి ఆశ్యర్యపోయాను. 

(బిటిష్ వాళ్లు స్వేచ్చగా అధికారం చెలాయించిన (ప్రాంతం సింగపూర్. 

పి.ఐ.సి. అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత _బిటిష్ వాళ్లు ఒకరాకరుగా అక్కడి 

నుంచి వెల్లిపోయారు. ఆ చిన్న ద్వీపంలో ఎన్నెన్ని మార్పులు వచ్చాయి? 

మలయాలోనూ అలాగే జరిగింది. (బిటిష్ వాళ్లు దాన్నీ వదులుకోవలని 

వచ్చింది. తొమ్మిది రాష్టాలు కలిసి ఒక ఫెడరేషన్గా ఏర్పడింది. ఎన్నికెన ఒక 

సుల్తాన్ పరిపాలనా విధానాన్ని అనుసరించి నాయకుడయ్యాడు. ఒక 

పార్లమెంటు _పజాస్వామ్య; పరిపాలనా విధానం అతి త్వరగా కలిసివచ్చింది. 

దాదాపు ముప్పైయేళ్ల పూర్వం, నేను మొట్టమొదటి సారిగా మలయా వచ్చి, 
అక్కడ వున్న ఉన్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయవాది కావడానికి దరఖాస్తు 

వేసినప్పు డు, నా జాతీయ భావాలు, ఆ న్యాయస్థానంలో నన్ను న్యాయవాదిగా 

వుండడానికి ఆటంకమయ్యాయి. అంటే ఆనాటి న్యాయవాదుల సంఘం వారు 

అలా భావించారు. ఇప్పటి దేశ పరిస్థితిని చూసెను డు అక్కడ వున్న 

చాలామంది మితులు బహుశా నన్ను సం్రపదాయవాదిగా భావించవచ్చు. 

ఒక కాలంలో ఎటువంటి జాతీయ భావాన్నయినా సరే వపరిహసించిన 

చాలామంది అప్పుడు రాజకీయ రంగంపట అభిమానం కలవారుగా 

కనిపించారు. 

పాత మితులను కలుసుకోవడానికి చాలా ఎందుల్లో, సభల్లో పాల్గొనడానికీ 

నేను సింగపూర్లో వున్నప్పు డు అవకాశాలు లభించాయి. “విదేశీ విశేషాలు” 

కొత్త (పచురణ విడుదల చేసేప్పుడు అందులో చేర్చడానికి కావలసిన ఐదు 

కొత్త అధ్యాయాలను అక్కడ వున్న రోజుల్లోనే వాసి ముగించాను. 

జూన్ పధ్నాలుగో తేదీ, రాతి పదిగంటలకు నేను కరుణాకరమీనన్ 

విమానంలో సింగపూర్నుంచి విడుగంటల సేపు పయాణం చేసిన తర్వాత 

నుదాసు వచ్చి చేరాము. ఒక రోజు అక్కడ గడిపి పదహారవ తేదీన 

కోభిక్కోడ్కు బయలుదేరాము. 

సింగపూర్లో నా కళ్లద్దాలు మళ్లీ ఒకసారి మార్చుకున్నాను. కొత్త కళ్లజోడు 
కాస్త ఎక్కువగానే వెలుగు నిచ్చింది. కోళిక్కోడ్ రైల్వేస్టేషన్కు వచ్చిన మి(తుల 

ముఖాలు తేటగా కనిపించినప్పు డు నేను చాలా సంతోషించాను. వాళ్లలో 

చాలామంది ముఖాలను స్పష్టంగా చూసి రెండేళ్లకు పైనే అయింది. 

నాలుగు నెలల సెలవుల్లో నేను లండన్ వెళ్లాను. అది పూర్తికావడానికి 

ఇంకా రెండు వారాలు వుంది. ఆ కాలఘట్టంలో పాల్ఘాట్కు మరికొన్ని 
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చోట్లకూ, వెల్లి బంధువులనూ, మృిృతులనూ చూశాను. తర్వాత కోలికోడ్కు 

వచ్చి జూలై ఆరవ తేదీ మళ్లీ కార్యాలయం పనులు చేపట్టాను. 



పరారిన పరిస్గతులు 

నేతచికిత్స కోసం ఇంగ్లండు వెళ్లడానికి ముందువున్న దానికన్నా ఇప్పు డు 

కాంతివంతమైన కళ్లతో నేను స్వదేశానికి వచ్చాను. అయినప్పటికీ వాయడానికి 

చదవడానికీ యిబ్బంది గానే వుంది. రెండు పనులకూ, మునువటిలాగే 

ఇతరుల సాయం కావలసి వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఎక్కువ కష్టంలేకుండా, నా 

దైనందిన చర్యలను నేనే చూసుకోగలిగాను. ఆరోగ్య లోపంగాని, ఉత్సాహం లేక 

పోవడంగాని లెదు. ఇంగ్లండు నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భవిష్యత్తు గురించి 

తీవంగా ఆలోచించవలసిన విధంగా దేశ పరిస్థితి మారిపోయివుంది. 

కొను. దేశ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయివున్నాయి. కేరళలో 

కమ్యూనిస్టు పార్టీ అధికారానికి వచ్చింది. ఆ (పభుత్వానికి విరోధంగా ఇతర 

పార్టీల పాబల్యం ఎక్కువయింది. (పభుత్వం తీసుకువచ్చిన, విద్యా 

సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా మొదటి పోరాటం పారంభమయింది. అది అతి 

త్వరలోనే రాష్టమంతటా ఒక ఉద్యమంలా వ్యాపించింది. కమ్యూనిస్టు 

పభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి ఆరంభమైన కేకలు రాష్టం నాలుగు వైపులా 

ఎపతిధ్వనించాయి. కమ్యూనిస్టు పార్టీ తప్ప మిగతా పార్టీలన్నీ ఒకటయ్యాయి. 

చిన్న పొరపాటును కూడా భరించి పాలకులను సహించేట్టులేరు. ఎన్నికలలో 

విజయం సాధించి పదవిని చేపట్టిన తమకు శాసనసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత 

వరకు పరిపాలించే హక్కువుందని కమ్యూనిస్టు పార్టీ పాలకులు వాదించారు. 

అధికారంలో వున్న ఒక పార్టీతో పత్యక్రంగా పోరాటంలోకి దిగి, గద్దె దించడానికి 

పూనుకోవడం _పజాస్వామ్య పద్ధతికి తగినది కాదు అని వాళ్లు తెలియజేశారు. 

రెండేళ్లుగా జరుగుతున్న కమ్యూనిస్టు నాయకుల విపరీత పరిపాలనకు 

ఏవిధంగా నైనా అంతం చూడకపోయినట్లయితే, అది కేరళ (పజాస్వామ్య 

విధానానికి ముప్పు తీసుకొస్తుందని కాంగెన్ పార్టివాళ్లు, ఇతరులు 

భావించారు. _పజలు రెండు పక్షాలుగా విడిపోయారు. ఒక పక్షం 

కమ్యూనిస్టులను ఆదరించేవారు. ఇతరులు కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేకులు. 

పజాబోరాటాన్ని అణచడానికి, కమూ్యూనిస్షు (పభుత్వం _శేద్దగా చర్యలు 

తీసుకున్నప్పుడు, వ్యతిరేకతే ఉధృతంగా కనిపించింది. కేరళకు 

బయటాలోపలా కూడా, పోరాటానికి మద్దతుదార్లు వ్యతిరేకులు 



మారిన పరిస్థితులు 351 

ఎక్కువయ్యారు. కేరళలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలను, భారతదేశంలోనూ, 

ఇతర దేశాలలోనూ (పజలు చాలా విచారంతో గమనించ సాగారు. 

కేరళలో రాజకీయరంగం ద్వేషం పగతో చాలా హీనస్థితికి వస్తున్నది. 

ఉవ్వెత్తున లేచిన పోరాట (పవాహంలో జాతీయ పార్టీలతో పాటు షతికలు 

కూడా పరీక్షలకు గురిఅయ్యాయి. కమ్యూనిస్టుపార్టీ దారుణ పరిపాలనా విధానం 

గురించి బయటపడడానికి (పతిపకాలు స్వాతంత్య పోరాటం సాగించాయి. 

దేశంలోవున్న పరిపాలనా వఐధానం గురించి నాకు అభ్మిపాయభేదం వుండేది. ఆ 

పార్టి వెదొలగాలనే నేను భావించాను. ఐతే అందుకు కాం(గెన్ పార్టీవాళ్లు, 

ఇతరులూ చేపట్టిన విధానం నాకు బాధ కల్గించింది. (పజాస్వామ్యానికి ఆ 

చర్య ఏమా(తం దోహదం చేయదని నాకు అనిపించింది. కమ్యూనిస్టుపార్టీ వారి 

దారుణమైన పరిపాలన లాగే స్వాతంత్య పోరాటం వాళ్లు చేపట్టిన విధానాలు 

ప్రజాస్వామ్య వినాశానికి దారితీస్తాయని నేను భయపడ్డాను. కమ్యూనిస్టు 

పరిపాలనను పడగొట్టడానికి రంగంలో దిగిన రాజకీయ పార్టీలుగాని, వ్యతికలు 

గాని, తమకు వున్న ఉద్వెగంలో, “(పజాస్వామ్యానికి రానున్న ఈ అపాయాన్ని 

ఆలోచించలేదు. ఏలాంటి ఆదరణ లేకుండా వీటినంతా చూస్తూ వుండటం 

తప్ప వేరే మార్గం నాకు కనిపించలేదు. అయినప్పటికీ, ఏడీ చెప్పకుండా నేను 

మౌనంగా చూస్తువుండడం నా దేశ (పజలకు నేను చేసే (దేోహంలా నా మనను 

వేదనకు గురైంది. 1959వ సం'' జూలై ఇరవై తొమ్మిదో తేది “మాతృభూమి” 

ష(తికలో నేనొక (పకటన (పచురించాను. కేళప్పన్ కూడా అందులో సంతకం 

చేశారు. ఈ (పకటన మరికొన్ని ష్మృతికలలో కూడా వచ్చింది. అందులోని కొన్ని 

భాగాలను యిక్కడ చూడవచ్చు. 

ఇంతకు పూర్వం ఎప్పు డూ ఎర్పడని విధంగా ఒక అనిక్సిత స్థితి యివాళ 

కేరళలో ఏర్పడింది. _కమనిక్షణ శాంతి దెబ్బతిన్నాయి. చట్టాన్ని గౌరవంచి, 

నీతికి ధర్మానికి కట్టుబడి, జీవించే జీవితం పూర్తిగా నశించింది. విద్యార్థులు 

చదువులలో (శద్ధచూప డం లేదు. పెద్దలు తమ బాధ్యతలపట్ల గద్ధ చూపడం 

లేదు. _కమనిక్షణ లేని మాటలు, ఆచరణ విధానాలు నాగరికత సంస్కృతి 

సంపన్నులైన పెద్దలు అంగీకరించలేనంతగా దిగజారాయి. రెండు పక్షాలవాళ్లు 
ఏ పక్షంలోనూ చేరకుండా వుండేవాళ్లు సిగ్గుతో తలవంచుకునే విధంగా వున్న 

హీనమైన స్థితి ఇవాల్టి కేరళలో చూస్తున్నాము. దానికి బాధ్యులు ఎవరన్నదీ, 

ఏపార్టివారి పక్షంలో న్యాయంవున్నది? అన్న వివాదాస్పదమైన విషయాలను 

యిక్కడ వవరించడంలేదు. ఈ రోజున జరిగే కొన్ని ఆకించదగని 

సంఘటనలు కొనసాగుతూవుండడం, దేశ భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తుందని 
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భావించి మౌనాన్ని విసర్జించి మేము ఈ విధంగా ఒక (పకటన చేయడానికి 

సిద్ధవడ్డాము. 

మరో సంపదాయంలో పెరిగిన మాకు, ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు 

నిరుత్సాహం కలుగుతోంది. మనసు ఆవేదన పడుతోంది. తట్టుకోలేని వేదన 

కలుగుతోంది. ఈ స్థితిలో ఒక పరిష్కారం వెతకడం, ఈ దేశ _పజలకూ, 

(పభుత్వానికి నంబంధించిన. ఒక పవ్శితమైన బాధ్యత కాదా? (పజల ధార్మిక 

భావాలను మంచి మార్గాలకు మళ్లించి జాన్నత్యం పొందేట్టు చేయడం మన 

వల్లకాదా? 

పోరాటాన్ని అట్టు కాలం కొనసాగదని అనుకున్నప్పు డు కాస్త ఉపశమనం 

కలిగేది. దేశంలో జరిగిన అస్తవ్యస్త వ్యవహారాలు, పరిపాలనకు వాటిల్లిన 

సమస్యలు కేరళలో కమ్యూనిస్టు పార్టీవారి పరిపాలనకు, అంతం చూడాలని 

అనుకోవడమే కారణమని కేంద (పభుత్వం (గహించింది. అందువల్ల 1959వ 

సం!! సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ ఆచరణలో వున్న పరిపాలనను రద్దు చేసి, 

అధికారాన్ని ఇండియన్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు చేపట్టాడు. యుద్ధం 

ముగిసింది. దేశంలో పాత పరిస్థితి మొదలైంది. రాజకీయ పార్టీలన్నీ మళ్లీ 

ఎన్నికలకు సిద్ధం అయ్యాయి. 19ర0వ సం! ఫ్మిబవరి నెలలో ఆ ఎన్నికలు 

జరిగాయి. దాని ఫలితంగా కాంగెన్ పి.ఎన్.పి. కలిసిన మంతిసభ 

ఏర్పాక్రైర్ది. ముస్లీంలీగ్ ఆదరణ కూడ ఈ మంతిమండలికి లభించింది. 
అప్పు డే నాకు లీగ్లో-చేరడం మంచిది కాదనిపించింది. 

ఈ మారిన పరిస్థితిలో, నా బాధ్యతలను గురించి నేను ఆలోచించసాగాను. 

ముఖ్యంగా చాలాపనులను ఇతరుల సాయంలేకుండానే నేను చేసుకోగలిగాను. 

అయినప్పటికీ (వాయడానికి, చదవడానికి ఇతరుల సహాయం 

కావలసివచ్చిందిె. 

ఈ విషయాలను గురించి ఇతరులతో వాదించడానికి నేను యిష్టపడలేదు. 

అయితే షతికా సంపాదకుడిగా నా కర్తవ్యాలను స్మకమంగా నెరవేర్చడానికి 

యివి యిబృందిగా వున్నట్ట అనిపించేది. ఇక ఏంచెయ్యడమా? అని 

విచారించసాగాను. 

నేత చికిత్సంకోసరం నేను లండన్ వెల్లినప్పు డు, సంపాదక బాధ్యతలు 

నిర్వహించిన వయం. నాయర్ నేను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు 

సహాయంగా కొంత కాలం పష్యతిక పనులను చూస్తూ వచ్చారు. ఆ విధంగా 

ఆయన షతికాసంపాదకుడుగా చాలా వరకూ బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల 

కొంతవరకు ఉపశమనంగా వుండేది. వియం. నాయర్ ఈ వధంగా 

'మాతృభూమి' మేనేజింగ్ ఎడిటర్ అయ్యారు. నేను చీఫ్ ఎడిటర్గా వున్నాను. 
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ఆ తర్వాత "మాతృభూమి" అభివృద్ధికి, వికాసానికి, వ.యం. నాయర్ చేసిన 
సేవ చాలా గొప్పది. 

ఈ కొత్త పరిస్థితి, నేను వవిధ రంగాలలో కృషిచేయడానికి కూడా దోహదం 

చేసింది. కేరళ సాహిత్య అకాడెమీ కార్యకమిటీ అధ్యక్షుడిగా వుండి వెదొలగానని 

ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా? అకాడెమీ ఉపాధ్యక్రులుగా వున్న మహాకవి 

పళ్లత్తోళ్ కాలం చేసిన తర్వాత ఆ పదవిని నేను చేపట్టాలని నూతన (పభుత్వం 

నన్ను కోరింది. అకాడెమీ పూర్తిగా స్వతంతంగా కొనసాగే సంస్థగా వుండాలి. 

దాని కార్యకలాపాలలో (పభుత్వం జోక్యం చేసుకోకూడదు. అన్న కారణం చేతనే 

కదా ఆ అధ్యక్షపదవఏ నుంచి వెదొలగాను! అకాడమీ పదవినీ, అధికారాన్ని 

గురించిన నా అభిపాయాన్ని నూతన పభుత్వం అంగీకరించి గౌరవిస్తుందన్న 

నమ్మకం కొద్దీ, ఉపాధ్యక్ష పదవిని మళ్లీ చేపట్టాను. నేను ఆశించిన విధంగా, 

అకాడెమీని కమబద్ధం చేసే విధంగా సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి నేను 

చేసిన (పయత్నాలు ఫలించలేదు. 1961వ సం! అక్టోబర్ ఏడవతేదీన 

సాహిత్యఅకాడెమీ నాలుగోవార్షిక సమావేశంలో నేను అధ్యక్షోపన్యాసం చేశాను. 

అప్పు డు ఆ అభి పాయాన్ని స్పష్టం చేశాను. ఆ ఉపన్యాసంలో కొన్ని భాగాలను 

యిక్కడ పాందుపరుస్తున్నాను. 

“అకాడెమీ సొంత బాధ్యతలను, సక్రమంగా నెరవేర్పుకోవాలంటే పూర్తిగా 

అది స్వతం్యతంగా కొనసాగే సంస్థగా వుండాలి. దానిని కార్యాచరణకు 

తీసుకువచ్చే విధానాన్ని రూపొందించడం (పభుత్వం బాధ్యత అని 1956వ 

సం'' అకాడెమి మొదట (ప్రారంభించినప్పుడు ఆనాటి కొచ్చిరాజ్య 

సలహాదారుగావున్న శ్రి పి.యన్. రావు చెప్పారు. అదే అభిపాయాన్ని 

1954వ సం:'లో కేంద సాహిత్య అకాడెమీ _పారంభోత్సవ ఉపన్యాసంలో 

మౌలానా అబుల్కలాం ఆజాద స్పష్టం చేశారు. అకాడెమీలను, స్వతంతంగా 

నిర్వహణ జరిపించడానికి కావలసిన నిధిని సమకూర్చడం మ్మాతమే మనం 

చేయవలసినవి. ఈ విధంగా దృశ్యానికి కావలసిన తెర ఎత్తడమే (పభుత్వం వని 

- బాధ్యత. అకాడెమిని స్తాపించిన తర్వాత దానిమీద ఎటువంటి నియమాలను, 

(వభుత్వం విధించకూడదు. స్వయంపరిపాలన జరిగే ఒక సంస్థగా దాని 

బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి, దానికి సంపూర్ణ స్వాతం(త్యాన్ని యివ్వాలి. 

అకాడమీ ఉన్నత లక్ష్యాలను, ఎర్పరచడానికి, (పజల అఖిరుచిని 

మెరుగుపరచడానికి కృషిచేయాలంకే దేశ (పజల మధ్య దాన్ని గురించి 
మంచి, మర్యాద, గౌరవం వుండి తీరాలి. అందుకు అకాడెమీ ఒక స్వతంత 

సంసగా వుండాలి. (పభుత్వం దాని నిర్వహణకు కావలసిన నిధి సమకూర్చడం 

ప అది (పభుత్వం ఆఖలను కిరసావహించి, (పభుత్వ పక్షంగా 
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వ్యవహారించవలసిన (పభుత్వ శాఖ కాదు. ఈ విషయాన్ని అకాడెమి సభ్యులు, 

(పఎజలు, పభుత్వం ఎప్పు డూ మరిచి పోకూడదు. 

అకాడెమీ అభివృద్ధికి సహాయపడటం తప్ప అకాడెమీని (పభుత్వం మీద 

ఆధారపడే సంస్థగా మార్చడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పు డూ పపయత్నించకూడదు. 
అది అకాడెమీ గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది. తన్నుతానే నిర్వహించుకునే - 

హక్కులువున్న సంస్థగా వుండాలనే దాన్ని పారంభించిన వాళ్లు ఆనించారు. 

అయితే ఆ (ప్రారంభ కాలం నుంచి, మార్పులేమై నా చెయ్యాలంటు, ఆ 

బాధ్యతను అకాడెమీకే అప్పగించేవారు. ఆ తర్వాత బాగా ఆలోచించిన తర్వాత 

అకాడెమీ తయారుచేసిన నిర్వాహక సంస్కరణలను పభుత్వ అంగీకారం 

పొందడానికి పంపి ఎనిమిది నెలలు దాటుతోంది. యింకా దానికి (పభుత్వం 

అంగీకరించలేదు అన్నది మా(తమేకాదు. దాని సంబంధంగా అకాడెమీతో 

ఎలాంటి చర్చలు జరపడానికి ముందుకు రాలేదు. చాలాసార్లు ఈ విషయం 

గురించి అకాడమి (పభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడానికి (పయత్నించి 

పయోజనం లేకుండా పోయింది. (పభుత్వం నిర్లక్ష్యవైఖరి, విముఖత 

మారలేదు. ఇది అకాడెమి మంచి అభివృద్ధికి తగినది కాదు అని 

ఎలాగో ' ఆ సంవత్సరంలో నేను అకాడెమీతో వున్న సంబంధాన్ని 

తెంచుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా కరళ సాహిత్యఅకాడెమీకి, దానికి 

అవసరమైన స్వతంతం గానీ తగిన గౌరవంగానీ రాలేదు. 
లండన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా పుస్తకాలు రాశాను. 

'విజయత్తిలేక్కు' (విజయం వెపు. 'వభాతదిపం' “అ బహం లింకన్" 

'నామ్మున్నోట్టు' (మనం ముందడుగువేస్తున్నాం) “నవభారత శిల్పులు” 
(రండు భాగాలు) “జవహర్లాల్ నెహూ “మహాత్మాగాంధీ (రెండు 

భాగాలు) 'నాట్టినువేండి' (దేశం కోసరం) మహాత్మా. అనే రెండు నాటకాలు 

ఇలా పన్నెండు పుస్తకాలు రాశాను. 

ఈ పుస్తకాలు రాయడంలో నాకు చాలామంది సహకరించారు. చూపు 

సరిగ్గాలేకుండా ఇన్ని పుస్తకాలు ఎలా రాయగలిగాననే నందేహం పఠితలకు 

కలగవచ్చు. తెల్లవారుబామున మూడు గంటలకే లేచి రాయడానికి కూర్చునే 

వారి. ఒక పుస్తకం పూర్తికాగానే మరొకటి _పారంభించేవాబ్జి. కొన్ని సందర్భాల్లో 

ఒకటి కంకే ఎక్కువ పుస్తకాలు రాసెవాణ్ణి. ఇలా ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో 

పన్నెండు పుస్తకాలు రాశాను. 

నాకు _వాయడానికి సహాయపడ్డవారిలో కొందరిని గురించి చెప్పు కోవాలి. 

మధుర వనం కృష్ణకురూవ్, పి.యం. వేణుగోపాల మారార్, ఎన్.ఏ. కృష్ణన్ 
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నాయర్ మొదలైన వారు. పుస్తకం రాసేముందు నేను మరికొన్ని వుస్తకాలు 

చదవవలనివచ్చేది. ఎప్పుడూ నా జ్ఞాపకాల నుంచే పుస్తకాలు రాయడం 

సాధ్యంకాదు. అందువల్ల' చాలాసార్లు దానికి కావలసిన పుస్తకాల నుంచి 

కావలసిన భాగాలను చదివి వినిపించమని సహాయకులను అడిగేవాణ్ది. 

తర్వాత పుస్తకం (వాయడం (ప్రారంభించేనాణ్లి. నేను చెబుతూవుంకేు 

సహాయకులు రాయడం అలవాటు. నా కూతురు లీల మనుమరాలు నళిని,, 

“మాతృభూమి' సంపాదకులుగా తంగమ నాకు ఒక్కో విధంగా ఉత్సాహంగా 

సహకరిస్తూ వచ్చారు. ఈ క్షిష్టమైన పనిలో నాకు సహాయపడ్డ అందరికీ నా 

కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. 

చాలా బహిరంగసభల్లోనూ నేను సాల్గొనవలసివచ్చేది. సమయం 

దాటకుండా వుండడం నా ముఖ్యమైన సిద్దాంతం. నిర్ణీత సమయానికి సభ 

జరుగుతున్న చోటికి చేరుకోవాలని అనుకునేవాణ్ణి. ఎంత చిన్న సభ 

అయినప్పటికీ అక్కడికి వెళ్లి మాట్లాడవలసిన విషయం ఆలోచించుకొని 

సిద్ధంచేసుకున్న తర్వాత  వెళ్లేవాణ్ణి. రేడియో ఉపన్యాసాలకు నన్ను 

ఆవ్వానించేవారు. రాసింది చూసి చదవడం నా వల్ల కాదు కదా! అయినప్పటికీ 

మాట్లాడవలసిన విషయం ముందుగానే రాసి సిద్ధం చేసుకునేవాణ్ణి. ఆపైన 

మైకు ముందు నుంచుని మాట్లాడ్డం నాకు కష్టం కాదు. 

షతికకు సంబంధించిన మూడొంతుల పనులు వఏ.యమ్. నాయరే 

చూసుకుంటున్నప్పటికీ, కార్యాలయానికి వెళ్లగానే నాకు చాలా పనులు 

వుండేవి. రోజూ వచ్చె ముఖ్యమైన ఉత్తరాలను, పృతికలనూ, నా కార్యదర్శి క్రి 

కుమారన్ నాకు చదివి వఏనిపించేవాడు. ఉత్తరాలకు జవాబు రాయమనేవాణ్ణి. 

తమతమ సమస్యలకు సంబంధించిన పలువురి నుంచి వచ్చే ఉత్తరాలు 

ఎక్కువగా వుండేవి. ఆ తర్వాత చూడడానికి వచ్చిన వారిని కలుసుకుని 

మాట్లాడే వాణ్ణి. మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత ఒక గంటసెపైనా నిదబోవడం 

అలవాటు. ఏది వద్దనుకున్నా, మధ్యాహ్నపు నిద మాతం వదలలేదు. మల్లీ 

కార్యాలయానికి వెళ్లి ఒకటిన్నర గంటలసేపు పనిచేసి వాణ్ణి. కొన్ని రోజుల్లో 

నేను సభలలో మాట్లాడవలసి వచ్చేది. లేనప్పుడు యింటికి వచ్చి లీలగాని, 

నళిని గాని నాకు నచ్చిన పుస్తకాలు చదివి వినిపించేవారు. రాతి భోజనం 

అయిన తర్వాత కొంతసేపు ఏదైనా చదవమనే, లేదా సంగీతం వింటూనో 
కూర్చునేవాళ్డో. తొమ్మిదెన్నర గంటలకు నిదపోయేవాణి. నాకు 

వయసుడిగినప్పటికీ, అలా నాకు అనిపించలేదు. ఆకలి లేక పోవడం, 

జ్ఞాపకశక్తి మందగించడం, నిదపోవడం, మొదలైన అనారోగ్యాలు, ఆ 
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వయసులో యిబ్బంది పెడతాయి, కానీ యింతవరకు అటువంట్వేమీ నాకు 

బాధ కలిగించలేదు. 

సభలలో పాల్గొనడానికి గాని, మరేదైన కారణం వల్లో నేను అప్పు డప్పు డూ 

బయటి ఊళ్లకు వెళ్లవలసివచ్చేది. కోరిన ఆవారం కావలసివచ్చినప్పుడు 

దొరికేట్టు ఏర్పాట్లు చేసినట్లయితే (పయాణం బాధగా అనిపించదు. (పయాణం 
చేయడాన్ని నేను ఆగించేవాణ్ణి. 

కంటిచూపు తగ్గడం- వల్ల వచ్చిన బాధ, నా కార్య(కమాలనుగాని, 

మాననికారోగ్యాన్నిగాని బాధించకుండా వుండేట్టు నేను జాగత్తలు 

తీసుకున్నాను. న్నేతచికిత్స చేసుకున్న తర్వాత నాకు. కొంత మనస్సుకు 

అలసట ఏర్పడినమాట వాస్తవమే. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ నేను, అలసట, 

దిగులు తగ్గడం పారంభించి తర్వాత పూర్తిగా మాయమయింది. సాధారణంగా 

ఉత్సాహంతోనే అనుదినకృత్యాలు నిర్వపాంచేవాణ్ణి. మన మనసుకు తగ్గట్టే 

మన (పపంచం వుంటుంది కదా! పూర్తిగా కంటిచూపు లేనివాళ్లు, ఎన్నెన్ని 

మహాకార్యాలు చేశారు? 

“కంటి చూపు, పూర్తిగా పోయినప్పటికీ జీవితాన్ని ఉపయోగకరంగానూ, 

సంతోషచాయకంగానూ భావిస్తున్నాను. ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని (పధానంగా 

భావించాలి" అని (ఫేజర్ _పభు ఒకసారి చెప్పారు. కంటిచూపు లేని వాళ్ల 

బాధలు రూపుమాపడానికి ఎంతో కృషిచేసిన వారాయన. ఆయనా చూపులేని 

వారే. అటువంటి గొప్పవాళ్ల మంచి మాటలు, వినడం చాలా ఆసక్తిగల వాణ్ణి 

నేను. ఇటువంటి పలువురి మవోనీయుల జీవితచరి[తలను నేను చదివాను. 

యింకా చదవమని చెప్పి, విని ఆనందిస్తున్నాను. వినికిడి, చూపులేని వనిత 

హెలెన్ కెల్లర్ జీవితచరిత నన్నెంతగానో ఆకర్షించిన పుస్తకం. ఆ ధీరవనిత 

చెప్పినట్లు పంచేందియాలు ద్వారా మనం పొందే అనుభవాలను, (పకృతి 

మనకు (పసాదించిన సాటిలేని వరంగానే భావించాలి. అన్ని యిందియాలలో 

మన కెంతో ఆనందాన్ని కలిగించేది కళ్లే అని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. 

రోజులో చాలా భాగం నేను పనుల్లోనే లీనమై వుండడంవల్ల, నా లోపాన్ని 

తలుచుకుని బాధపడడానికి నాకు సందర్భాలు చాలా తక్కువగానే వుండేవి. 
కంటిచూపు తగ్గినప్పటికీ, జీవితాన్ని ఉపయోగకరంగా గడిపే మార్గాలను, నేను 

యిప్పుడు కూడా పరిశీలిస్తున్నాను. ఆ పయత్నంలో నేను ఓడిపోయినట్లు 

చెప్పడానికి లేదు. మారుతున్న జీవితంలో నా అసమర్థత అనుదిన 

నిత్యకృత్యాలను ఆటంకం కాకుండా వుండాలి అన్నదే నా హృదయపూర్వక 

(పార్థన. 
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అర్థశతాబ్బాకాలానికి పైగా నేను (ప్రజాజీవితంలో పాల్గొన్నాను. ఆ విధంగా 

కేరళలోనూ, బయట (పజాజీవితం రెండు (పక్కల్నీ చేదును, తియ్యదనాన్నీ 

రుచిచూసే అవకాశాలు నాకు చాలా కలిగాయి. 

(పజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి నాకు ఉత్సాహం కలిగించేది ఏది? అని 

ఎవరైనా నన్ను అడిగినట్లయితే నేను జవాబు చెప్పలేక తికమక పడతాను. 

చిన్ననాటినుంచే నాకు (పభుత్వ కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టే ఆశ 

వుండేదికాదు. _పజాజీవితంలో పాల్గొని కృషిచేయడానికి తగిన స్వతం(తం, 

వసతి కలిగించే వృత్తిని చేపట్టడానికే నేను ఆశపడ్డాను. విద్యార్థిగా వున్న 

రోజుల నుంచే దేశభక్తి పపూరితులైన దేశ నేతల జీవితచర్శితలను చదివే 

ఉత్సాహం ఎక్కువగా వుండేది. ఏ దేశానికి చెందిన వారైనాసరే, స్వతం్యతం 

కోసరం పొందిన వీరుల కథలు నాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని దేకెత్తించేవి. ఇటలీని 

ఒకే దేశంగా రూపాందించడానికి సంపూర్ణంగా పోరాడిన మాజిని, అమెరికాకు 

స్వాతం(త్యం సాధించిన వాషింగ్టన్, మంజా వంశస్థుల అరాజరిక పరిపాలన 

నుంచి చైనాను విముక్తిచేనిన డాక్టర్ సన్-యాట్-సేన్, ఐర్తండులో బిటిష్ 

పరిపాలనను అంతంబచేసిన టొవేలరా, నీగో బానిసల విముక్తి కోసరం 

హృదయం (దవించి కృషిచేసి లింకన్ మొదలైన వారి జీవితచరితలను ఎంత 

ఉత్సాహంతో చదివాను. (పజాజీవితం పట్లనాలో ఆసక్తి పెంచడానికి అవి 

ఎంతో నాకు ఉత్సావోన్ని కలిగించాయి. 

నేను కోళిక్కోద్ లో న్యాయవాద వృత్తి ప్రారంభించిన కాలంలోని 

హోమ్రూల్లీగ్ కార్యదర్శి బాధ్యతల్ని చేపట్టాను. అలా (పారంభమైన 

పజాజీవితం, చాలాకాలం వరకు కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఒక రంగంలో 

లేదంటే మరో రంగంలోకి నేను పనిచేసే విధానం మారుతూ వుండేది. కాని నాకు 

యిష్టమైన (పజాసేవలో మా(తం నేను కొనసాగుతూనే వచ్చాను. ఏ రంగంలో 

వున్నప్పటికీ _చవజాసేవ చేసేప్పుడు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొనకుండా 

వుండలేము. హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కాలంలో, దళిత వర్గాల 

విరోధాన్ని నేను పాందవలనివచ్చింది. వెక్కం సత్యాగహపు రోజుల్లో నేను 

అ(గజాతుల వారిని ఎదుర్కోవలసివచ్చింది. సవహాయనిరాకరణోద్యమ 
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సమయంలో పభుత్వ పక్ష అధికారులందరూ నాకు విరోధం అయ్యారు. కార్మిక 

ఉద్యమ విషయంలో పెట్టుబడిదార్లనుంచి తీవమైన వ్యతిరేకతకు 
గురిఅయ్యాను. సిద్ధాంతపరంగా ఎశ్వాసం, చిత్తశుద్ది, ఈ రెండే యిటువంటి 

సందర్భాలలో ఒక (పజాసెవకునికి ఉత్సాహాన్ని ధైర్యాన్ని సమకూర్చగలవు. 

"సూర్యుడు అస్తమించని (చిటిష్ సామాజ్య కీర్తి, శక్తి ఎక్కడ”? దానిని 

వ్యతిరేకిస్తారట ఈ హోమ్రూల్ వాళ్లు? ఇటువంటి పిచ్చివాళతో ఏం 

మాట్లాడుతాం?” అనే ఆ రోజల్లో కాంగెన్ వారి గురించి చాలామంది 

మాట్లాడారు. వారితో వివాదించడంలో (పయోజనం లేదు. ఎదుటివారి 

అభిపాయాలను వినే ఓర్పుగాని, అంగీకరించే మనసుగాని, ఆ రోజులో 

అటువంటి వారి వద్ద లేదు. 

పజారంగంలో పనిచేనినప్పు డు, ముఖ్యంగా నాలుగువెపులా వ్యతిరేకతను 

ఎదుర్కొనవలసివచ్చింది. నా కుటుంబస్థులు, బంధువులు మొదలైన వారు 

ఆగించతగ్గ వాణ్ణి నేను. నేను పాశ్చాత్యదేశాలకు వెళ్లి ఉన్నత విద్యనభ్యసించి 

బారిష్టర్గా వచ్చిన రోజులలో నానుంచి ఏవేవే గొప్ప లాభాలను 

ఎదురుచూశారు. నా మనస్తత్వం, (పజాసేవ చెయ్యాలనే ఉత్సాహం, వారి 

ఆశలను కోర్కెలను నాశనం చేశాయి. సాధారణంగా నన్నెంతో (పేమాదరాలతో 

ఆహ్వానించే బంధుమితులు కూడా నేను వృత్తిని మానేసి 

సహాయనిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొన్న తర్వాత, నన్ను చూడగానే 

విసుగుచూపడం (ప్రారంభించారు. నా తెగింపు వాళ్లకు ఆశ్చర్యం, కలిగించడం 

మా(తమే కాకుండా, నా చర్యవల్ల ఆ రోజుల్లో వారికీ (పభుత్వానికీ మధ్యవున్న 

మంచి సంబంధం ఏదైనా వోనికలిగిస్తుందేమోనన్న భయంకూడా పట్టుకుంది. 

దానిని గ్రహించి నేను వాళ్లనందరినీ చూడడానికి వెళ్లడం కూడా మానేశాను. 

ఆర్థిక దుస్థితి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా నాశనం చేస్తుందో ఆనాటి అనుభవాలు 

నాకు తెలియజేశాయి. చేతుల్లో డబ్బులేక దైనందెన ఖర్చులకు కూడా అవస్థ 

పడివున్నాను. ఆనాటి జ్ఞాపకాలే నేను మరువలేనంతగా బాధను కలిగిస్తాయి. 

విద్యార్థిగా వున్న దశనుంచే అప్పు ల బాధనన్ను వెన్నంటివచ్చింది. ఆ ఒత్తిడి 
అప్పు డప్పు డూ ఎక్కువవుతూ, తగ్గుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడ నేను 

దాన్నుంచి పూర్తిగా బయటిపడినట్టు చెప్పడానికి లేదు. ఆ రోజుల్లో స్థిరమైన 

ఆదాయం లేదు. సేకరించి వాచుకున్నది ఏమీలేదు. ఖర్చులు తగ్గించడానికి 
వీలుకాదు. యిటువంటి స్థితిలో ఎవరికైనా విసుగుపవుడుతుంది కదా? 

తత్వజ్ఞానం, వేదాంత చింతన, అప్పుడు మనకు రుచించదు, జీవితాన్ని 

ఎలాగైనా ముగించుకోవాలని కూడ అనిపిస్తుంది. అటువంటి దుఃఖమైన 

కాలాన్ని నేనెలాదాటివచ్చానో తలుచుకుంటేనే ఆశ్చర్యంగావుంటుంది. 
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(పభుత్వ భయం, అధికారుల బెదిరింపులు నన్ను వదలకుండా 

వేధించాయి. ఖైదు చేసేవారు, పోలీసువాళ్లు ఇంటిని సోదాచేసేవాళ్లు. ఏదో ఒక 

నేరం మోపి నన్ను కోర్టులో నిలబెట్టి జరిమానా విధించి దాన్ని 

వసూలుచేయడానికి జప్ము చేసేవారు అని రకరకాలుగా భయం, అనుమానం 

నన్ను తరుముతూ వచ్చేవి. ఎరనాడులో ఉద్యమం చెలరేగినప్పు డు నన్ను 

ఖఇదుచేస్తారని చాలాసార్లు నేను విన్నాను. అయినా అది జరగలేదు. 

అయినప్పటికీ దిగులు, భయం తోనే నేను చాలా రోజులు గడిపాను. 

జపాన్వాళ్లు సింగపూర్లో (పభుత్వాన్ని చేపట్టిన కాలఘట్టంలో చాలా 

భయంకరమైన అనుభవాలతో బాధపడ్డాను. రానున్న బాధలను గురించిన 

దిగులు, బాధలు వచ్చినప్పుడు అనుభవించడం కన్నా భయంకరమైన 

అనుభవం నాకు రానున్న కష్టాల గురించి భయం మా(తమేకాదు నా కుటుంబం 

వారికి రాగల బాధలు కూడా నన్ను విపరీతంగా వేధించేది. 

పజాసేవలో కోపోదిక్తులెన పజల సమూహం, హింసాకాండకు 

గురికాకుండా తప్పు కోవడం సాధ్యంకాదు. (దోహులు, వృధా నిందలు, 

మొదలైన వాటికి నేను చాలాసార్లు గురిఅయ్యాను. మన సుఖసంతోషాలకు 

ఇతరులను ఆశించి లాభం పొందలేము. ఇతరుల ఆలోచనలను, చర్యలను, 

మనం బాగుబేయలేము. ఒక (పజాసేవకుడు పూలమాలను, కీర్తిమాలను 

స్వీకరించి నట్టు రాళ్ల దెబ్బలను, నిందలను భరించవలసివుంటుంది. దీని 

నెప్తు డూ మరచిపోకూడదు. రెండిటినీ సమంగా భావించి, (పజాసేవలో 

కొనసాగడానికి వీలుకాలేదంకే, ఆ రంగం నుంచి తప్పు కోవడం శ్రేయస్కరం, ఈ 

విధంగా సలహాలు యివ్వడం నులభమే. అయితే కార్యాచరణకు 

తీసుకురావడం కష్టం. ఉదాహరణకు ఒక సంఘటన గురించి చెబుతాను. 

శాసనసభ బహిష్కారం కొనసాగాలా? వద్దా? అన్న విషయం గురించి చర్చ 

జరపడానికి, కాంగెన్ ఒక (పత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఎరనాడు 

ఉద్యమం తర్వాత జరిగింది యిది. డాక్టర్ అన్సారీ, పండిత 

'మోతిలాల్న్నెహూ, హాకీం అజ్ మల్ఖాన్, రాజగోపాలాచారి, విఠల్ బాయ్ 

 పకేల్, కస్తూరి రంగ అయ్యంగార్ మొదలైనవారు ఆ కమిటీ సభ్యులు. 

మలబార్లో అడుగుపెట్టడానికి వారికి _'భుత్వం అనుమతి యివ్వనందువల్ల, 

మలబార్ కాంగెన్ సభ్యుల సాక్ష్యాలు ఆడిగి తెలుసుకోవడానికి ఈ రోడలోనే 

ఆ విచారణను ఏర్పాటుచేశారు. ఆ రోజుల్లో నేను కేరళ కాంగెన్ కమిటీ 

కార్యదర్శిని మరికొందరు మి(తులతో సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఈ రోడ్ వెళ్లాను. 

నాతో వున్నవారు వివిధ విషయాలపై నాతో అభిపాయభేదం కలవాళ్లే. వాళ్లు 

విచారణ కమిటీ ముందు సాక్ష్యం చెప్పేపు డు నా వాదాలను తిరస్కరించలేదు. 
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వ్యక్తిగతంగా విమర్శించారు. ఆధారంలేని ఆ విమర్శలను వింటూ వుండడం 

తప్ప, వేరే దారిలేదు. నా వల్ల అది భరించడానికి వీలుకాలేదు. మనన్ఫూర్తిగా 

కష్పాలుపడి కూడా యిటువంటి నిరసనలను ఎదుర్కొనవలసివస్తున్నదే అని 

బాధపడ్డాను. 

“ఎందుకోసరం దీన్నంతా భరించి (పజాసివలో కొనసాగాలి? ఎవరెవరి 

వృత్తులు వారు చేసుకుంటూ సుఖంగా జీవితం గడపకూడదా? వాటిని వదిలేసి 

ఎందుకు యిలా భరించాలి.” అని కూడా అప్పు డు అనిపించింది. “మీరు మరీ 

అపరాధిగా భావింపబడ్డవారు కాదు, మిస్టర్ కేశవమీనన్' అని విఠల్బాయ్ 

పకేల్ ఆ సందర్భంలో చెప్పిన మాటలు యింకా నా చెవుల్లో 

మారు([మోగుతున్నాయి. ఈ రోడ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేప్పు డూ, మూడవ తరగతి 

రైలుపెట్టె బెర్తీమీద పడుకుని నా బాధలన్నీ తలుచుకుని కన్నీళ్లు కార్చాను. 

నా హృదయంతో నేను మాట్లాడ్డం వినడానికి ఎవరూ అప్పు డు నా దగ్గరలేరు. 

మన ఆలోచనలను, బాగా తెలుసుకోకుండానే తప్పు గా భావించి చాలా 

సందర్భాలలో వ్యతిరేకిస్తారు. చెలరేగే (పజాసమూహాన్ని ఎదుర్కోవలసి 

వచ్చినప్పుడు నిదానంగా చాలా ధైర్యంగా ఓర్పుగా వుండాలి, వీలైతే 

గుంపునుంచి వెళిపోవడమే మంచిది. 

హృదయపూర్వకంగా (పజాసేవలో పాల్గొనేవారికి ఎప్పుడూ (పజల 

(పేమాదరాలు లభిస్తాయని చెప్పడానికి లేదు. కొన్ని సందర్భాలలో చివరి 

ఘట్టంలోనే అందుకు అవకాశం వుంటుంది. తన జీవితకాలంలో ఎక్కువభాగం, 

దేశస్వాతం(త్యం కోసరమే పోరాడి, విదేశంలో రకరకాల బాధలు అనుభవించిన 

'మాడమ్ కామ ఈవిన్ మరణం తర్వాతే వారి ఉన్నత సివ గురించి 

చాలామంది తెలుసుకున్నారు. జీవితకాలంలోనూ, మరణం తర్వాత కూడా తన 

సేవకు గుర్తింపు పొందకుండానే పోయినవారు వున్నారు. మన సేవ 

అంగీకరించబడుతుందన్న ఉత్సాహం తోనే (పజాజీవితంలో బాధలు 

పడడానికి సిద్దపడతాము" మన లక్ష్యానికి తగిన జీవితాన్ని గడపడానికి 

(పయత్నించాము అన్న ఒక్క ఆలోచనే మనకు సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. 

ఒక (పజాసేవకునికి పజలద్వారా లభించే కీర్తి నిజంగా సంతోషం 

కలిగించగలదే. స్యుపసిద్ధ వక్త శ్రీనివానశా స్తిని గురించి ఒక కథ చెప్పడం 

కద్దు. ఒకసారి కలకత్తాలో డ్రీినివాసశా స్త్రి ఉపన్యసించారు. ఉపన్యాసం ముగించి 

ఆయన తన బసకు వెళ్లినప్పు డు, అక్కడ వున్న ఒక మితుడు శాస్తి దగ్గరికి 

వచ్చి 'తమ ఉపన్యాసం చాలా బావుంది. ఇటువంటి అవకాశం లభించడమే 

మహాభాగ్యం" అన్నాడు. దానికి శాస్త్రిగారు యిలా జవాబు చెప్పారు, 

“ఇటువంటి అభినందనలు నేను వలా విన్నాను? అయినప్పటికి మితుల 
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హృదయపూర్వక (పశంసలు వినడంలో నాకు ఎలాంటి విసుగూ ఏర్పడడం 

లేదు' అన్నారాయన. ఎటువంటి మనిషి పృాదయంలోనైనా సరే ఏర్పడే 

భావాలనే శాస్త్రిగారు వ్యక్తంచేశారు. 

పజాజీవితంలో ఎటువంటి కఠినమైన అనుభవాలు ఏర్పడినప్పటికీ, 

(పజల _పేమను పొందగలిగే వివధ సందర్భాలు, నాకు లభించాయి. మనకు 

ఏర్పడే అనుభవాలను మనం (కమబద్ధం చేసుకోగలమా? ఎల్లలేని 

(పెమాభినందనలను, అంగీకరించినర్తే ఎమర్శలు కూడా ఎదుర్కోవలసి 

పుంటుంది. అయితే ఈ రెండూ మనల్ని దారితప్పిపోయేట్టు చేయడానికి 

చోటివప్వకూడదు. (పజాసెవలో పాల్గొన్నవారు దేనికైనా సిద్ధంగా వుండాలి. 

యుద్ధభూమికి బయలుదేరిన సైనికుల్లాంటి వారేవారు. భవిష్యత్తు 

నిశ్చయించుకోలేనిది. యుద్దంలో మరణం కూడా వాటిల్లవచ్చు. విజయంతో 

తిరిగిరావచ్చు. అయినప్పటికీ వారికి తాము దేశ స్వతంత్యాన్ని కాపాడడానికి 

బయలుదేరామన్న నమ్మకమే నూతనోత్తేజం యివ్వగలదు. అదే విధంగా 

(పజాసెవకు తన్ను అర్నించుకున్న (పజాసేవకునికీ, అన్యాయంతో అవినీతితో 

పోరాడే ఉత్సాహం, కష్టాలలో బాధపడే సామాన్యులను ఓదార్చే ఉత్సాహం, 

యితరుల క్షేమ సౌకర్యాలను, అభివృద్ధిచేసే ఉత్సాహం, సుస్థిరమైన 

విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. బాధలను భరించి, ఆటంకాలను, అధిగమించి 

పురోగమింబీ అసాధారణ శక్తిసామర్థ్యాలు కొందరికి వుంటాయి. వ్యతిరేకత 

వచ్చేప్పుడు మరింత ముందుకు చొచ్చుకుపోతారు. ఇటువంటి వారు 

నాయకులుగా వున్నప్పటికీ లేకపోయినప్పటికీ తమ శక్తి సామర్థ్యాలన్నిటినీ 

పజాసేవకే అంకితం చేశారన్న కీర్తికి పాాతమవుతారు. 

జీవితంలో నా అనుభవాలు ఈ రోజు మనకబారే, జ్ఞాపకాలుగానే 

మిగిలిపోతున్నాయి. ఆ జ్ఞాపకాల మధురిమను నేను యివాళ చవిచూస్తూ 

అనుభవిస్తున్నాను. బాధలు నాకన్నీ ఏర్పాడ్డాయి. (పజాజీవితంలో నేను 

పాల్గొనలేదంటే యివాళ నేను పొందుతున్న తృప్తి నాకెప్పటికీ లభించేదికాదు. 

జీవిత సాయం సమయంలో ఆత్మతృప్త కదా ముఖ్యమైంది! 



అగౌంతి 

1966వ సంవత్సరం జరిగిన రిపబ్లిక్ ఉత్సవాలలో భారత యూనియన్ 
అధ్యక్షుడు నాకు “పద్మభూషణ్ యిచ్చి, గౌరవించారు. ఈ వార్తకు 

సంబంధించిన ఊవోగానాలు అంతకు ముందే నా చెవిని పడ్డాయి. రిపబ్లిక్ 

దినాన ఈ వివరాలు ఎలువడినప్పుడు చాలామంది స్నేహితుల నుంచి 

అభినందనలు వచ్చాయి. ఆప్యాయంగా, _పేమపూర్వకంగా వాళ్లు రాసిన 

ఉత్తరాలకు నా మనసు (దవించింది. రెండు నెలల తర్వాత దీనికి 

సంబంధించిన ఉత్సవం - ఢిల్లీలో జరిగింది. స్వయంగా ఆ సత్కారాన్ని 

అందుకోవడానికి నేను ఢిల్లీ వెళ్తాను. నాతో పాటు కుమార్తెలీల, మనుమరాలు 

నళిని, తలాప్పు దామోదరన్ వచ్చారు. రాష్టపతి భవనంలో జరిగే 

ఆలాంఛనాన్ని న్వయంగా నేను చూడ్డానికి వీలుకాకపోయినా [అమ 

వాత్సల్యమయమైన ఆ వాతావరణం, మనసులో నిలిచిపోయింది. 

ఒక వారం మేము ఢిల్లీలో బసచేశాము. అంతలో నా పాత మి(తుడు 

జనరల్ మోహన్నింగ్ పిలుపును అంగీకరించి మేము చండీఘర్ వెళాము. 

మోహాన్సింగ్ ఎంత మధురంగా ఆవ్యోనం పలికాడు? ఐ.ఎన్.ఏ. కాలంలో 

మాకు ఏర్పాడ్డ అనుభవాల గురించి మేము మాట్లాడుకుని సంతోషించాము. 
ఆయనతోపాటు రత్తన్సింగ్ కూడా వున్నారు. ఐ.ఎన్.ఏ. రోజుల్లో ఆయన 

కార్యదర్శిగా వున్నవారు రత్తన్సింగ్. ఆ తర్వాత ఆయన పంజాబ్ 

మంతిమండలిలో ఒకరుగా పనిచేశారు. 

ఢిల్లీ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా అభినందన సభల్లో 

పాల్గొన్నాను. ఆ తర్వాత నాకు ఎనభైయేళ్లు పూర్తి అయ్యేరోజువచ్చింది. 

మ్మితుల వద్ద నుంచి, పలు నంస్థల నుంచి ఆరోజు అందిన బహుమతులను 

విలువకట్టలేనివిగా భావించి, యింకా వాటిని భ్యదపరచాను. ఈ జీవితం 

ఎంతటి విచ్శితమైన నాటకం అని ఈ రోజుల్లో నేను తరుచూ భావించడం 
కద్దు. కొంతకాలం (క్రితం ఎన్నో బాధలు ఇప్పు డు మనసును పులకింపజేసే 

అభినందనలు! 

ఆ సంవత్సరం కోళిక్కోడ్ నగరం శతవార్షికోత్సవం జరిగింది. ఆ ఉత్సవాన్ని 

కోలాహలంగా జరిపారు. దానికి ముందుగా ఆరునెలల పాటు ఏర్పాట్లు 
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జరిగాయి. ఆ ఏర్పాట్లలో నేనూ పాలుపంచుకున్నాను. పయత్నం సఫలవంతం 

కావడంతో మాకు ఎంతో సంతృప్తి కలిగింది. ఈ ఏర్పాట్లలో కోళిక్కోడ్, కళాశాల 

విద్యార్థులు నిర్వహించిన బాధ్యతలను, ఎంత మెచ్చుకున్నా చాలదు. 

కోళిక్కోడ్ చర్మితలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు కళ్లకు కట్టి నట్లుగా 

వేషాలు వేసుకుని వివరించిన ఉత్సవ కార్య(కమం (పజలను బాగా 

ఆకర్షించింది. ఈ సంఘటనలను పర్యవేక్షించి, ఉన్నతంగా (పదర్శించిన వాళ్లు 

కోళిక్కోడ్ విద్యార్థులే. విద్యార్ధులు మిగతా వారికి మార్గదర్శకులుగా 

వెలుగొందారు, 

ఈ రోజులలో కానర్గోడ్కు. సంబంధించిన ఒక ఉద్యమం ఆరంభమైంది. 

కాసర్గోడ్లోని కొన్ని (పాంతాలు, తమకు సొంతమని మైసూర్ (పభుత్వం 

వాదించింది. అప్పు డు మైసూర్కూ మవోర్శాష్టకు మధ్య కొన్ని సరిహద్దు 

తగాదాలు వచ్చాయి. అందుకు విచారణ జరపడానికి భారత (పభుత్వం ఒక 

ఏకసభ్య కమీషన్ ఏర్పాటుచేసింది. సుపీమ్కోర్టు ముఖ్యన్యాయమూర్తి 

మవాజన్ ఆ కమీషన్ సభ్యులు. కాసర్గోడ్ విషయం కూడా కమీషన్ 
విచారణలోకి వచ్చింది యిది నహించరాని అన్యాయమని కొందరు 
భావించారు. నేనూ అదే విధంగా భావించాను. దీని గురించి చర్చజరపడానికి 

ఒక అఖిల కేరళ మహాసభను 1966వ సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో 
ఎర్నాకుళంలో ఏర్పాటు చేశాము. పదకొండు సంవత్సరాల తం 

తీర్మానించబడిన సరిహద్దు విషయాన్ని మళ్లీ లేవదీయడం సరికాదని సభ 

తెలియజేసింది. కాసర్గ్లోట్ చిషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవరకు 

అప్పు డప్పు డూ అవసరమైన కార్య(కమాలను చేపట్టడానికి, సభ ఒక (పత్యేక 

కమిటీని ఎన్నుకుంది. ఆ కమిటీ అధ్యక్తుణ్ణి నేను. కొంతకాలం వరకు కమిటీ 

ఉత్సాహంగా పనిచేసింది. ఫలితం కూడా లభించింది. ఆనందాలకు, 

ఆర్భాటాలకు మధ్య అక్కడక్కడ దేశంలో గందరగోళం ఏర్పడక పోలేదు. ఈ 
అస్తవ్యస్త ధోరణి అతి త్వరగా పెరిగి వ్యాపించింది. స్వాతంత్యం తర్వాత, అది 

దేశంలో ఏర్పడిన పరీక్షా ఘట్టంగా తయారయింది. 

1947వ సంవత్సరం తర్వాత మన నూతన (పజాస్వామ్య ఫలితంగా, 

దేశంలో వివిధ _పాంతాలు అభివృద్ధిచెందిన తర్వాత, భారతదేశం త్వరలో 

పపంచ దేశాల (పధమ (శేణిలో ఒక స్థానం పొందగలదని చాలామంది 

ఆశించారు. న్యతం(త భారతదేశం ఆ రోజుల్లో చెందిన అభివృద్ది ఆ భావాన్ని 

దృఢతరం చేసింది. పెద్ద పెద్ద ఆనకట్టలు, భారీపర్మిశమల అభివృద్ధి, 
పరిశోధనా కేందాలు, నూతన విశ్వవిద్యాలయాలు, దేశంలో చాలా ప్రాంతాలలో 

ఏర్పడ్డాయి. (పపంచ దేశాలను పీడించే సమస్యలను గురించి, భారతీయుల 
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అభిపాయాన్ని తెలుసుకోడానికి అ(గరాజ్యాలు (పయత్నించాయి. 

అంతర్జాతీయ మవాసభలలో ముఖ్యసమస్యల గురించి, భారతదేశం 
అభ్మిపాయాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఇతర దేశాల నాయకులు, ఉత్సాహపడడం 

చూశాము. కాంగెన్ త్యాగధేరణి జవహర్లాల్న్మెహూ (పత్యేక విశిష్టతలు 

ఇటువంటి అభ్యున్నతికి కారణాలనడంలో ఏమ్మాతం నందేహం లేదు. 

అయితే 1962వ సంవత్సరం తర్వాత ఈ స్థితిలో మార్పువచ్చింది. 

చైనీయులు ఉన్నట్టుండి దాడి జరపడం, మన లోపాలకు, విచ్చిత్తికి 

కారణమయింది. చైనీయుల దాడి యింకా కొంతకాలం కొనసాగినట్లయితే మన 

పరిస్థితి ఏమిటి? అన్నదే ఆలోచించడానికి సాధ్యం కాకుండా పోయింది. 

సకమమైన నడత, ఐకమత్యం భావం, కష్టపడి వనిచేయాలన్న (శ్రద్ధ, దేశంలో 
తగ్గాయి. సమ్మెలు, రాకపోకలను యిబ్బంది కల్పించే (కమశిక్షణా రాహిత్యం, 

పజా ఆస్తులను సౌభాగ్యాన్ని నాశనం చేసే బాధ్యతారాహిత్యం, హత్య, దోపిడి 

మొదలైన నేరాలు అనుదిన చర్యలైనాయి. దేశం భవిష్యత్తును గురించి 

చాలావేదన కలిగించిన మరో సమస్య విద్యార్థుల్లో కమశిక్షణాలోపం వాళ్ల 

అవకతవక చర్యలు రోజురోజుకూ ఎక్కువైపోయాయి. రాజకీయ పార్టీలు 

దేశమంతటా అస్తవ్యస్తమైన కార్యకలాపాలను (పోత్సాహించే విధంగా 

నడచుకున్న తీరును మాటల్లో వివరించలేము. పదవీ వ్యామోహమే వాళ్లలో 

పైశాచిక నృత్యం చేనింది. 

భాష పేరిట, సరిహద్దుల పేరిట, దేశంలో పలు ప్రాంతాలలో రగుల్కొన్న 

హింసాకాండ, మన ఐక్యతను ఛిన్నాభిన్నం చేయగలదని పలువురు 

భయపడ్డారు. కొన్ని (పాంతాలలో యితరభాషా (పాంతాలకు చెందినవారు 

వుండడాన్ని, ఉద్యోగం చేయడాన్ని, బహిరంగంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ 

దుర్మార్గానికి స్థానం కల్పిస్తే, దేశసమైక్యతకు, భ(దతకు అపాయం 

వాటిల్లవచ్చునని అనిపించింది. ఇటువంటి అస్తవ్యస్త పరిస్థితి ఏర్పడి, దేశాన్ని 

పట్టి పీడించసాగింది. ఇది పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ లను కూడా వదలిపెట్టలేదు. 
దుర్మార్గాలను, చూడకుండా కళ్లు మూసుకోలేము. వాటిని అరికట్ట మార్గాలను 

అన్వేషించాలి. అది అవసరమయింది. ఇటువంటి సమస్యల నడుమ (పజల 

మధ్య ఒక నూతన దృక్పధాన్ని, ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించడానికి సహాకార 

సంస్థలు అవసరమని మాలో కొందరం భావించాము. 

ఒక దేశం గొప్పతనం కానీ, విశిష్టత కానీ, ఆ దేశ (పజల స్వభావాన్ని బట్టే 

వుంటుంది. (పజలలో మంచి స్వభావాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి శిక్షణ 

తప్పకుండా అవనరం. అయితే స్వతంతం తర్వాత అటువంటి శిక్షణ 

కావాలన్న భావమే దేశంలో ఏర్పడలేదు. అందువల్ల మేము పౌరుల సంఘం 
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అన్న ఒక సంస్థను ప్రారంభించాము. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, 

(వజాజీవతంలోనూ, ఉన్నత ఆదర్శాలను చేపట్టవలసిన అవసరాన్ని 

సంఘాలకు తెలియజేశాము. వివేకాన్ని పెంపాందించుకోవడానికి, స్వతంతంగా 

ఆలోచించడానికి కలిసి కట్టుగా పనిచేయడానికి స్నేహభావాన్ని 

పెంపొందించుకోవడానికి, (పజాసేవ చేయడానికి నంఘం సభ్యుల మధ్య, 

నూతనోత్తేజాన్ని కలిగించాలి. జాతి, మత, పదవి భేదాలను పాటించకుండా 

అందరితో సమానంగా వ్యవహరించడం దేశాన్ని పీడించే సమస్యలను బాగా 
పరిశోధించి, వాటి పరిష్కారమార్గాలను అన్వేషించడం వీలైనంతవరకూ 

తీర్మానాలను ఆచరణలో పెట్టడానికి పయత్నించడం, యువకులు ఉన్నత 

పౌరులుగా భాసించాలన్న ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించి (పోత్సాహించడం, 

శాంతియుత మార్గాలలో _పగతి సాధించడానికి ఏమ్మాతం విసుగు చెందకుండా 

కృషిచేయడం, యివన్నీ సంఘం జరుపవలనిన పధకాలలోని అంశాలు. 

ఈ సంఘం ఫలితాలను తెలుసుకోవడానికి కొంతకాలం పడుతుంది. 

అయితే దేశభవిష్యత్తు గురించిన విశ్వాసాన్ని మంచి పద్దతిలో అభివృద్ధి 

చేయడానికి అది ఆధారంగా వుంటుందనడంలో మాకు అనుమానంలేదు. ఆ 

నమ్మకం వల్ల సంఘ కార్యకమాలలో ఉత్సాహం, ఆనందం కనిపించసాగింది. 

సంస్థలూ, (పజాసంఘాలు, వ్యక్తుల్లాంటివే. వాటికి ఒక స్థిరమైన స్వభావం 

లేదు. కాలానికి అవసరానికి అనుగుణంగా సంఘాలు (పారంభమవుతాయి 

అభివృద్ధి చెందుతాయి. కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత కనుమరుగవుతాయి. ఆ 

స్థలంలో మరికొన్ని సంస్థలు _పారంభమవుతాయి. పౌరుల సంఘం ద్వారా, నేను 

ఊహల్లో దర్శించిన కేరళను, తలచుకుంటూ దానిని నిజ జీవితంలో 

_(పత్యక్థంగా చూసి పయత్నాలలో _పస్తుతం వున్నాను. 
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నా ఎనఖైమూడో ఏట నేను ఈ అధ్యాయాన్ని రాస్తున్నాను. మామూలుగా 
చూనినట్టయితే నేను ఒక ముసలివాణ్ణి. అది సరికాదని చెప్పడానికీ లేదు. 
జీవితంలో ఒక్కొక్క దశలోనూ, ఆ దశకు సంబంధించిన కొన్ని విశేష అంశాలు 

వుంటాయి. కేశవ దశలో కపటం లేకుండా వుండటం, బాల్యంలో ఆశలు; 
యౌవనంలో తిరగబడే తత్వంతో పాటు కొంత మొరటుతనం - నడివయసులో 
డబ్బు సంపాదించే ఉత్సాహం - వృద్దాప్యంలో ఊగిసలాడే స్థితి. ఇవి అందరికీ 
ఒక విధంగా ఉంటాయని చెప్పడానికి లేదు. వృద్దాప్యంలోని చేతగానితనం 
నన్ను అంతగా బాధించినట్టు నాకు ఇంకా అనిపించడం లేదు. కంటిచూపు 
బాగా తగ్గిపోవడం నిజమే. అది ఒక్కటి తప్ప మరే ముసలితనపు బాధలకూ 
నన్ను సమీపించే ధైర్యం లేదనే అనిపిస్తోంది. మనిషి తట్టుకోలేనంతగా వేధించే 
రెండు బాధల్లో ఒకటి వృద్దాప్యం; ఇంకొకటి పేదరికం. వీటిలో ఏ ఒక్కడైనా 
చాలు మనిషి నిరాశ చెందడానికి. రెండు ఒకటిగా చేరినట్లయితే జీవితంలో 
మరేదీ అవసరం లేదు. అదే నరకమవుతుంది. అటువంటి బాధలతో 
అలమటించేవారిని చూని నేను ఎంతో ఆవేదన చెందాను. వాటిని అరికట్టడానికి 
ముందుగానే ఇన్నీ ఏర్పాట్లు చేసి వుంచుకున్నప్పటికీ, ఆ క్షిష్ణర శ 
వచ్చినట్లయితే దానిని తట్టుకోవడానికే కదా మనం మనో బలాన్ని 
పెంచుకోవాలి? నా సుదీర్దజీవితంలో నేను అనుభవించిన బాధలు ఈ 
విషయంలో నాకు కొంత శిక్రణ నిచ్చాయి. 

వయసు అధికమవుతున్న కాలంలో పనిచేసే సామర్ధ్యం తగ్గి, ఉత్సాహం 
లేకపోవడం సాధారణంగా ఎర్పడడం సహజం. ఈ రోజువరకూ ఆ రెండూ 
నన్ను బాధించలేదు. పని చేయడంలో ఇప్పుడు కూడా మంచి ఉత్సాహం 
వుంది. అయితే ఒకే రకమైన పనిచేస్తేనే విసుగు ఏర్పడుతుంది. రోజూనేను 
మూడు, నాలుగు గంటల సేపు రాయడానికి కూర్చుంటాను. ఎక్కువగా 
సభలకు వెళుతుంటాను. రకరకాల సంస్థలతో (పస్తుతం నేను సంబంధం 
ఎర్పరచుకున్నాను. ఒక్కొక్క సంస్థలోనూ ఒక్కొక్క విధమైన కార్య(కమాలు 
వుంటాయి. అందువల్ల నాకు విసుగువర్పడడం లేదు. పనుల్లో వైవిద్యం 
వుండడంతో పాటు 'నేను సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్పరచుకున్న వాళ్లు కూడా 
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ఆ పనులతో పాటు మారుతూ వుంటారు. విద్యావంతులు, కానివారు, ఉన్నత 

పదవుల్లో వుండేవారు, తక్కువ స్థాయిలో వుండేవారు. రాజకీయాలతో సంబంధం 

వున్నవాళ్లు, కళ, సాహిత్యం, సాంఘిక సేవ, మొదలైన వవధ రంగాలలో 

కృషిచేసే వారందరితోను నేను సంబంధం వఏర్పరచుకున్నాను. ఎటువంటి 

వారైనా సరే, వాళ్లతో కలిసి పోవడానికి నాకు ఇబ్బంది అనిపించేది కాదు. నేను 

వారితో (పేమగా వ్యవహరించడం వల్ల, వారు నా పట్ల అభిమానం 

చూపుతున్నారు. 

వృద్దాప్య స్థితికి వున్న లోపాలలో ఒకటి పని అంటేనే విసుగు పుట్టడం. నా 

వయసు వున్న మితులొకరు నన్ను ఒకరోజు చూడడానికి వచ్చారు. 

పాతరోజుల గురించి ఏవేవో మాట్లాడుతూ ఆయన నా పక్కన వాలు కుర్చీలో 

కూర్చున్నారు. కొంత సేపయ్యాక, రెండు కాళ్లు తీసి వాలు కుర్చీ చేతుల మీద 

వుంచి, పైవ్ను చేతిలోకి తీసుకుని బద్ధకంగా నాతో చెప్పారు "నా కింక ఏ 
ఆశవుందో తెలుసా మిస్టర్ మీనన్? ఒక్కపనీ చెయ్యకుండా, ఇదేవిధంగా 

పైవ్పట్టుకుని, పడుకున్నట్టు, ఇష్టపకారం ఆలోచించుకుంటూ విశాంతిగా 

వుండడమే. ఈ విధంగా మితులు ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతూ వుంటే చాలు" 

ఆ విధంగా బద్దకంతోనూ, సోమరితనంతోనూ కాలం గడపాలన్న ఆ కోరిక 

నాకు లేదు. విశాంతి తీసుకోవడమన్నా, మితులతో మాట్లాడడమన్నా నాకు 

ఇష్టమే. అయితే ఏమి చెయ్యకుండా వుండాలని నేను ఆశించడం లేదు. ఒక 

పనినుంచి మరోపనికి మారడం నాకు విశాంతి లాంటిదే. 

శరీరంలో ఆరోగ్యం తగ్గడం కూడా వృద్ధాప్యంలో మరొకలోటు. ఎనభై యేళ్లు 

అయిన తర్వాత కూడా దృఢంగా వుండే వాళ్లు చాలా తక్కువే. చూపుతక్కువ 

కావడం ఒకటి తీసేస్తే, నా దేహారోగ్యం తృప్తిగా వుండడమే కాదు, దృఢంగా 

వుందనికూడా చెప్పవచ్చును. వయసుకు తగ్గట్టకదా మనకు ఒక్కొక్క 

కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం పట్ల ఇష్టం ఏర్పడుతుంది. జాతీయ 

కార్యకలాపాలలో శక్తి కొద్దీ పస్చేసు ఉత్సాహం, ఎదుటివారితో 

వాదించిగెలుపొందే ఉత్సాహం. వాళ్లను ఒడించాలనే పట్టుదల నాకు ఈ 

రోజుల్లో లేకపోవడం నిజమే. అయినా నా చుట్టూ జరిగే కార్యకమాలతో 

ఎలాంటి సంబంధమూ లేకుండా నేను దూరమైపోయానని కాని, అవినాలో 

ఎలాంటి _పతిస్పందనను గానీ ఏర్పరచలేకపోయాయని గాని చెప్పడానికి లెదు. 

చెప్పాలంటే ఇవాళ నిదానంగా _పతివిషయాన్నీ పరిశోధించి సూక్ష్మంగా 

సత్యాలను (గపాంచడం సాధ్యమవుతోంది. ఏ పక్షం వహించకుండా 

న్యాయబుద్ధితో _పతీదాన్నీ పరికిలించడానికి వృద్ధాప్యం ఎంతో ఉపయోగకరంగా 
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వుంది. పదవులకు, పేరు వపభ్యాతులకూ, ఆశపడకుండా (పజల సంక్షేమానికి 

తగిన విధంగా, సమస్యలు పరిశీలించి, మంచి చెడు నిర్ణయించడానికి 

సాధ్యమవుతోంది. వృద్ధాప్యంలో యువకులను, మధ్యవయస్కులను ఆకర్షించని 

విధంగా ఏమీ చేయడంలేదు. నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనలతో, సలహాలతో, 

యువకులను కార్యశూరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి వృద్ధాప్యమే తగిన కాలం. 

శరీరానికి సంబంధించినంతవరకు, నలత వున్నప్పటికీ జీవితంలో 

గొప్పసాధనలు కేవల శారీరక బలంతో మ్మాతమే సాధించబడడం లేదు అన్న 

సత్యాన్ని ఈ స్థితిలో (గ్రహించడానికి సాధ్యమవుతున్నది. 

నిర్మలమైన జ్ఞానం, ఉదేకపూరితం కాని మనసు, దృఢథమైన ఆలోచన, 

(వతిఫలం ఆశించని స్వభావం, మొదలైన మంచి గుణాలు, ఉన్నత లక్ష్యాలను 

సాధించుకోవడానికి చాలా సహాయకారిగా వుంటున్నాయి. వృద్ధాప్యద శలో 

(పశాంతంగా ఒకచోట కూర్చుని చదువుకోవచ్చును. రాయవచ్చును. ఇవ 

సంతోషం కలిగించే పనులు. రాయడానికీ, చదవడానికీ నాకు ఇతరుల 

సహాయం కావలసివచ్చినప్పటికి, నేను ఆ వ్యాపకాలలోనే ఎక్కువగా 

గడుపుతున్నాను. ఈ విధంగా నాకు తగిన సహాయం చేసే వారికందరికీ నా 

కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలాకాలంగా (కమబద్ధమైన అలవాట్లు 

కలిగియుండడం వల్లే ఈ స్థితిలో వుండగలుగుతున్నానని భావిస్తున్నాను. చిన్న 

చిన్న విషయాల కన్నిటికీ కంగారుపడే స్వభావం నాకు లేదు. ద్వేషం, పగ నా 

మనసును స్పృశించడాన్ని నేను అనుమతించను. ఈ గుణాలన్నీ, 

దేహారోగ్యాన్ని ఒకే విధంగా వుంచుకోవడానికి దోహదం చేస్తున్నవే. నాకు 

తెలియకుండానే మరికొన్ని విషయాలు కారణాలుగా వుండవచ్చును. 

వమైనాసరే, ఆరోగ్యం బాగులేదని విచారించవలసిన సందర్భాలు నాకు 

బహుశ ఏర్పడలేదనే చెప్పగలను. 

వయసు ముదురుతున్న కొద్ది కొందరు తాము మరణాన్ని 

సమీవిస్తున్నట్టుగానూ, ఈలోకం నుంచి, తాము సంబంధం వుంచుకున్న 

వారినుంచి, వీడ్కోలు పుచ్చుకోవలసిన సమయం ఆసన్నమవుతున్నట్టుగాను 

రకరకాల భావాలు ఏర్పడి మనసును కలచివేయడం సహజం. ఆ విధంగా 

ఆలోచించి కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుని ఏడ్చిన ఒక వ్యక్తిని నేనెరుగుదును. అటువంటి 

వారు ఎంతోమంది వుండవచ్చు. అయినా అటువంటి చిత్తచాంచల్యాలకు నేను 

లోనెనది లేదు. నాకు చాలామంది మితులు వున్నారు. మంచి కుటుంబ 

జీవితం అనుభవించే భాగ్యమూ వుంది. చాలాకాలం నాకీ భాగ్యం _పసాదించిన 

దేవుని మరికొంత కాలం ఈ అవకాశం ఇవ్వమని పార్థించకపోలేదు. అయితే 

అదే నమయంలో అత్యాశకు చోటివ్వ్యకూడదని కూడా (గహించాను. 
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పూర్తిగా జాతీయ కార్యకలాపాలతో తలమునకలుగా వున్ననేను, కొంతకాలం 

పాటు వాటి నుంచి తప్పు కున్నాను. ఇందువల్ల జాతీయకార్యకలాపాల పట్ల 

ఆసక్తి లేదని అర్థం కాదు. ఉద్యోగం విరమణ చేస్తున్న ఘట్టంలో వున్న 

ఒకాయన చెప్పిన మాటలు నాకీ సందర్భంలో గుర్తుకువస్తున్నాయి. 

'ఈ రోజు వరకు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఫైళ్లను, పుస్తకాలను 

చదవటానికే సమయంసరిపోయేది. నాకు ఇష్టమైన పుస్తకాలు చదివి 

ఆనందించడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఉద్యోగవిరమణ చేసిన తర్వాత 

అందుకు కావలసిన సమయం దొరుకుతుందని ఎదురుచూస్తున్నాను.” 

వృద్ధాప్యస్థితి జీవితంలో ఒక భాగంకాదా? జ్ఞానాన్ని వికసింపజేసుకోవడమే 

జీవితం (పధాన లక్ష్యం. అది జీవితాంతం కొనసాగాలికదా? చదవడం వల్లే 

జ్ఞానం అభివృద్ది అవుతుందని చెప్పలేము. ఇతరులతో కలిసిమెలిసి 

ఉండడంవల్ల జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చును. ఆ విధంగా ఉండడానికి నా 

వృద్దాప్యం అడ్డుగా లేదు. విద్యార్థులు గానీ, మరికొందరు యువకులు గానీ 

కొత్త సంగతుల కోసం నా వద్దకు వచ్చేటప్పుడు, వాళ్ల ఉత్సాహంలో పాలు 

పంచుకుంటున్నాను. వాళ్ల దృక్పధంతో ఆలోచించి విషయాలను ఆకళింపు 

చేసుకోగలను. అందుకు వయోబేధం అడ్డంకిగా లెదు. 

మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ, వృద్దాప్యం బాధించకుండా మన లోపాలను 

మనం సరిదిద్దు కోడం అసాధ్యమేమీ కాదు. సరైన ఆహారం, తగిన 

వ్యాయామం, చాలినంత వృిశ్రాంతి దేహారోగ్యాన్ని కమబద్ధ్దం బసు గవిధఠగోనె: 

మంచి వుస్తకాలుచదివ ఆనందించడం, మంచి విషయాలను గురించి ఆలోచించే 

అభ్యాసం. విజ్ఞానాభివృద్ధ్దికి, ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి దోహదం చేస్తాయి. (పమిద 

వెలుగుతూ వుండడానికి నూనె పోస్తూవుండాలి కదా? బలహీనమైన శరిరానికి 

తగిన విధంగా ఆహారం ఇచ్చేటట్టుగానే, ఎసుగుచెందేమనకు ఆరోగ్యం 

పాందడానికి మంచి ఆలోచనలు చాలా అవసరం అవుతాయి. 

వివిధ కార్య(కమాలలో కాలం గడపడంలో ఉత్సాహం కలవాణ్ణి heey 

అయితే ఉత్సాహానికి తగిన విధంగానే ఎప్పు డు అన్నీ జరగడం లేదు. నేను 

నా చరమదశ ఏవిధంగా ముగించాలని ఆలోచిస్తున్నానో చెప్పమని ఒకసారి నా 

మితుడు ఒకరు అడిగాడు. ఇతర విషయాలలాగే ఈ చివరి ఆశలోనూ 

మనుషులు భిన్నాభిరుచిగలవారి! 

ఒకప్పుడు నేను లండన్లో విద్యార్ధిగా వున్నప్పుడు, ఒక మధ్య 

వయస్కురాలెన వనిత ఆనాటి దిన షృతికలో చదివిన ఒక మరణవార్తను 

చూపి నాతో అన్నది “మిస్టర్ మీనన్! నము[దంలోనో, నదెలోనో మునిగి 

చావాలన్నది నా ఆశ. ఆఖరుగా శ్వాన ఆగినప్పుడు మరణంలో ఒక ఆనందం 
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కలుగుతుంది కదా? అందువల్ల నేను ఆవిధంగానే మరణించాలని 

ఆశిస్తున్నాను". 

మరొకరు నాతో ఇలా అన్నారు. 

'న్నిదపోతున్నప్పు డు మరణం రావాలి. అదే నేను కోరుకునే చివరి ఆశే 

ఇటువంటి మరణాన్ని ఇష్టపడని వారున్నారు. 

నా ఆశ ఇదే: 

నాకూ, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా చాలా కాలం నేను 

వ్యాధిగస్తుణ్ణిగా మంచం పట్టకూడదన్నది నా ప్రార్థన. ఉన్నట్టుండి కళ్లు 

మూయడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఆ ముగింపు అతనికి 
సంబంధించినంతవరకు మంచిదే అయినప్పటికీ, బంధువులకూ, మిత్రులకు 

అది ఇబ్బందికరంగానే వుంటుంది. అనుకోని సంఘటన హఠాత్తుగా 

జరిగినప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు, గందరగోళం వాటిల్లవచ్చు. నా పట్ల 

(ప్రేమగల వాళ్లకందరికీ అటువంటి ఇబ్బంది కలగడాన్ని నేను ఆశించడం 

లేదు. నేను మరణాన్ని ఎదురు చూస్తున్నానన్న వషయం నేనూ, ఇతరులూ 

(గ్రహించే విధంగా రెండు మూడు రోజులు మంచం పట్టాక, మరణం 

చెందాలన్నదే నా (ప్రార్థన. నాకూ మనశ్శాంతితో మరణాన్ని ఆహ్వానించడానికి 

అవకాశం వుంటుంది. ఎవరికి తెలుసు? నా ఆశే ఎలా నెరవేరుతుందో? నా 

మరణం తర్వాత దాన్ని ఇతరులు తెలుసుకుంటారు. 



సాయం సమయ ఆలోచనలు 

ఈ పుస్తకం తాలి ముదణ ఎడుదల అయినవెంటనే, దానిని చదిఎన నా 

సన్నిపాత మితులొకరు, నాతో అన్నమాటలు, ఈ అధ్యాయాన్ని వాయడం 

(పారంభించినప్పు డు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. నా చిరకాల జీవితానుభవాలను 

పరిశీలించి వాటిలో స్పష్టమైన అభిపాయాలను, యువతరానికి 

అనుభవపారంగా చెప్పడం మంచిదని ఆయన భావించారు. ఆయన మాట 

(పకారం వారికి నీతులు చెప్పడానికి పూనుకోవడం లేదు. అయినావారికి 

ముందు హెచ్చరికగా, జీవతంలో ఉపయోగపడే విధంగా నాకు తోచిన 

అభిపాయాలను చెప్పడానికి ఉప(కమిస్తాను. 

నాతో జీవితం |పారంభించిన వాళ్లలో కొందరు మా(తమే ఇవాళ ఉన్నారు. 

వారిలోను, చాలా మంది ఆరోగ్యం చెడి, జీవితాన్ని అనుభవించకుండానే 

రోజుల్ని నెట్టుకొస్తున్నారు. అలాంటి పాతమి(తుని నేను చూడడానికి 

వెళ్లినప్పు డు, ఆయన వున్న స్థితి చూసి, ఆశ్చర్యపడి, బాధపడ్డాను. ఒక 

కాలంలో ఫుట్బాల్ |కీడాకారుడు గానూ, హైజంవ్లో ఛాంపియన్గానూ, 

గజఈతగాడుగానూ గెలుపొందిన ఆయన ఇద్దరి సాయంతో నాలుగు అడుగులు 

వేయడానికి ఎంతగానో కష్టపడ్డాడు. కాలం ఆయన్ని ఎలాంటి దైన్య స్థితికి 

పడ(దోనింది! కొంతసేవు కూర్చుని చిన్ననాటి సంఘటనలను జ్ఞాపకం 

చేసుకుంటూ మాట్లాడుకున్నాము. నాటకాలలో వేషాలు వేసిందీ, కళాశాల 

వార్షికోత్సవాలలో వాలంటీరుగా పనిచేసిందీ, చెరువుల్లో ఈత కొట్టడం మొదలైన 

ఎన్నో సంఘటనలు.... 

జీవత సంధ్యా సమయంలో, గడిచిన ఆ పాత కాలాన్ని మల్లీ జ్ఞాపకాల 

తెరమీద నిలబెట్టి పాణం పోసి, అందులో మునిగితేలాము. ఆ జ్ఞాపకాలలో 

ఆవేదన, దైన్యం పెల్లుబుకుతోందా? అని నన్ను ఎవరైనా అడిగితే లేక పోలేదనే 

చెప్పాలి. అయినా వాటిలో ఆనందోత్సాహాలు రేకెత్తించే జ్ఞాపకాలూ వున్నాయి. 

సుఖదుఃఖాల సమ్మేళనమే జీఎతం...తప్పు చేయకుండానే, నిందమోయకుండానో 
జీవితం గడపడం చాలాకష్టం అసెనదే నా అనుభవం. 

అయితే యవ్వన్నపాయంలో నేను చదివిన కొన్ని పుస్తకాలు, నేను 

పరిచయం చేసుకున్న కొందరు పెద్దమనుషులు నాకు జీవితంలో 
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మార్గదర్శకులయ్యారు. ఎంతో కాలమై నప్పటికీ, వాళ్ల మాటలూ, చేతలూ, నా 

మనసులో ఇంకా తాజాగా వున్నాయి. నేను చదివిన పుస్తకాలలో అర్ధపుష్టి, శెలి 

ఆకర్షించినట్లయితే వాటిని నేను ఉత్సాహంతో కంఠతాపట్టవాడిని. అది నాకు 

పసిపాయంనుంచే అలవాటయింది: అదే విధంగా ఒకరి వద్ద కనిపించే ఓర్పు, 

నాగరికత, మరొకరి వద్ద కనిపించే మాటకారితనం, వేరొకరి వద్ద వుండే కష్టించి 

పని చేసేగుణం మొదలైన మంచి గుణాలను నా జీవితంలో అనుసరించడానికి 
ఉత్సాహంతో కృషిచేశాను. ఇతరులను అనుసరించడంలో విజయం 

సాధించానని చెప్పడానికి వీలులేదు. కాని జీవితపయనంలో వారి 

మార్గదర్శకత్వం నాకు కొంతైనా మేలు చేసింది. జీవతచర్యితలు చదవడంలో 
నాకుండే దాహం యింతా అంతాకాదు. కష్టాలతో పోరాడుతూ, జీవితాన్ని 

అర్థవంతంగా, ఇతరులకు ఉపయోగపడే విధంగా చెక్కుచెదరని ఉత్సాహంతో 

పయత్నించిన మహాపురుషుల జీవిత చరితలు ఎవరికి మ్మాతం ఉత్సాహాన్ని 

రేకెత్తించవు? 

గడచిన కాలాన్ని కాస్త తిరిగి చూస్తే నేను వివధ దశలలో పనిచేసిన 

రోజులు జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాయి. రకరకాల మనుషులతో కలిసి తిరిగిన 

సందర్భాలు, నా మాటలు, చేతలు వారి హృదయాలలో ఎలాంటి స్పందనను 

కలిగించి వుంటాయన్నడీ నాకు తెలియదు. పలువురి _పేమపూరితమైన 

మాటలను చెవులారా విని సంతోషించే సందర్భాలు ఎన్నో నాకు 

ఎదురయ్యాయి. అయినా నాకు శతువులే లేరనో, నన్నుగాని, నా చేతలనుగానీ 

కఠినంగాను, నిశితంగాను విమర్శించి నన్ను నిరసించే వాళ్లు లేరనో అనుకుని 

'మోనపోయేవాణ్ణి కాను. విమర్శలను ఎదుర్కొనేటప్పు డు నేను కలవరపడడం 

చాలా అరుదు. ఇతరుల అభి(పాయాలను గౌరవించి, వాటిని సూక్ష్మంగా 

పరిశీలించడం మంచిది. అది అహంకారాన్ని తగ్గించి మనలోని లోపాలను 

సరిదిద్దుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది. 

జీవనభృతి కోసమో మరే కారణంచేతనో, మనం ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్క వృత్తిని 

స్వీకరిస్తాము. ఒక వృత్తిని స(కమంగా చేయడం వల్ల మ్మాతమే పరిపూర్ణత 

సాధించలేము. మరో (_పధాన కర్తవ్యం కూడా మనకుంది. సందర్భం 

లభించినప్పు డల్లా పొరుగువారికి సాయపడటం, నాలుగు మంచి మాటలు 

చెప్పడానికి మనం చాలాదూరం పోవలసిన అవసరం లేదు. మన చుట్టూ 
వున్నవారిని (పేమతో చూస్తేనే చాలు. ఆకలి తీర్చుకోవడానికి అన్నం లేక మాన 

రక్షణకు బట్టలు లేక, తల దాచుకోవడానికి నీడలేక అవస్థలు పడే 
పేదసాదలు ఎందరోఉన్నారు( రోగ్యగస్తులై చికిత్సకు దారి లేక బాధపడుతున్న 

వారి సంఖ్య తక్కువేమికాదు. చదువుకోవాలన్న ఆశ, తెలివితేటలు, ఉత్సాహం 



సాయం సమయ ఆలోచనలు 373 

వుండీ పేదరికంతో బాధపడే పసిపిల్లలు, వారిని చూసి కన్నీళ్లు కార్చే 

కన్నవాళ్లు మనదేశంలో కోకొల్లలుగా వున్నారు. వీరి దుఃఖ భారాన్ని తగ్గించే 

విధంగా తప్పకుండా మన చేతనైన సాయం మనం చెయ్యవచ్చు. అందరిచేతా 

పెద్ద ఎత్తున సంఘసేవ చేయడానికి సాధ్యమవుతుందని కాదు. అయితే 

సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న సేవలు చేయడానికి అందరి వల్లా 

వీలవుతుంది. (పేమ వురితమైన మనసు, ఉత్సాహం రేకెత్తించే మంచి మాటలూ, 
ఎలాంటి వారికెనా సేదతీరుస్తాయి! మనకూ అవ, ఆత్మ సంతృప్తినీ, శాంతిని 
పసాదిస్తాయి! 

ఒక వ్యక్తిని గురించి గాని ఒక విషయాన్ని గురించిగాని అభ్మిపాయం 

చెప్పడానికి తొందరపడటం మంచిదికాదు. ఒక వ్యక్తి నైజాన్ని బాగా 

తెలుసుకోవడానికి మనకు అవకాశం దొరుకుతుందని చెప్పలేము. వారికి గిట్టని 

వాళ్లు వాళ్ల గురించి మన దగ్గర ఏవేవో చెప్పవచ్చు. వాళ్లు కూడా అసలుసంగతి 

తెలుసుకోకుండా, వేరెవరో చెప్పగా విని, దాన్ని బట్టి మనతో ఆ మాటలే చెప్పి 

వుండవచ్చు. అయినా పూర్తిగా వివరాలు తెలుసుకోకుండా వారిని గురించి ఒక 

నిశితమైన అభ్మిపాయానికి రావడం సరికాదు. ఏ విషయమైనా సరే మంచీ, 

చెడుల గురించి నిర్ణయం చేసేప్పుడు, సనమ్యగంగా పరికిలించి నిజాన్ని 

(గపాంచాలి. అలా పరికిలించే స్వభావం చాలామందికి ఉండడం లేదు. 

సూక్ష్మంగా పరిశీలించకుండా అభ్మిపాయాలు వెలిబుచ్చడం ఎప్పు డు సరికాదు! 

మనసు ఏపి అభ్మిపాయాలు చెప్పడం మనసుకు తృప్రినిస్తాయి. అయినా 

అందుకు సాధ్యంకాని సందర్భాలనూ నేను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాను. 

ఇతరుల మనసుకు ఇబ్బంది కలుగజేయకూడదన్న అభ్మిపాయంతో నేను 
అలా అభిపాయాలను వెలిబుచ్చకుండా ఊరుకోలేదు. నా అభ్మిపాయాలను 

స్పష్టం చేయడంవల్ల ఎదురుచూడని పర్యవసానాలు వర్పడతాయేమోనని జంకి, 

కొన్ని సందర్భాలలో నేను మౌనం వహించాను. అయినా అలా 

ఊరుకోవడంవల్ల మనసు చెప్పరాని విధంగా ఆ(కోగించేది ! 

ఒక సన్యాసి అద్భుతకృత్యాలను గురించి చెప్పి ఆయనను పొగుడుతూ 

పరిపరివిధాలుగా చెప్పారు. ఆ సన్నాసి అభిమాని. అదంగా ఎన్న మరొకాయన 

"అవన్నీ ఒట్టి ఊహలు....గాలి కబుర్లు' అని తిట్టిపోశారు. మామూలు మనిషి 
తెలివితేటలకి అందని కొన్ని అద్భుతశక్తులు, కొందరి దగ్గర వుండడం 

జరగరాని పనికాదు. మనకు వాటి గురించి ఏమీ తెలియదన్న కారణంతో 

అలాంటి శక్తులేవీ లేవని తిరస్కరించడం ఒక విధమైన అహంభావమే. మన 
తెలివితేటలకు, మేధాశక్తికి ఒక హద్దు అంటూవుందని, దానికి అతీతమైన 

కొన్ని సంగతులు (పపంచంలో వున్నాయనీ మనం తెలుసుకోవాలి. 



374 గడచిన కాలం 

మరో విషయం. ఒకే కుటుంబంలో రకరకాల అభిరుచులు, అభిలాషలు 

గల వాళ్లు, రకరకాల వయనుకు చెందిన వాళ్లు, రకరకాల స్వభావాలు 

గలవాళ్లూ వుంటారు. మునువటికన్నా ఇవాల్లి జీవన విధానంలో ఎన్నో తేడలు, 

మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, సమైక్యత 

వుండాలంటే కుటుంబంలోని వాళ్లు. ముఖ్యంగా పాత తరం వాళ్లు - ఉదారంగా 

ఉండడానికి. ఇతరుల ధోరణిని అర్థం "చేసుకుని మసలుకోవడం 
తెలుసుకోవాలి. వాళ్లు జీవితంలో కష్టసుఖాలను జీర్ణం చేసుకుని జీవితంలో 

చాలా భాగం అనుభవించిన వాళ్లు యువకులు, మధ్యవయన్కులు జీఎతాన్ని 

ఇకమీదకే చవిచూడనున్న వాళ్లు. వాళ్లకు తప్పకుండా కావాలనిపించే 

ఖర్చులు వయసుమల్లిన వారికి అనవసర మనివించవచ్చు. అలా 

అనిపించినప్పటికీ యువకుల కోరికలకు అడ్డు రాకూడదు. తనకు వాళ్ల 

ధోరణితో పానగదు అన్నంత మాతాన, “యువకుల (శ్రేయస్సుకు అది తగినది 

కాదు" అని అనివించనంతే వరకు, వాళ్ల అభిపాయాలను గౌరవించి ఉదారంగా 

వుండడమే [శేయస్కరం. 

మనం అంగీకరించలేని, అభిమానించలేని అభ్మిపాయాలను ఇతరులు 

చెబుతున్నప్పుడు, దానిని వ్యతిరేకించి వాదించడానికి పూనుకోవడం 

సరైనదికాదు. మౌనంగా, మందవోసంతో ఆ అభ్మిపాయభేదాన్ని మెల్లిగా 

(పకటించవచ్చు. అది కూడా చెయ్యకుండా వుండడం మరీ మంచిదే. మన 

అభి పాయాలు చెప్పడానికి తగిన సందర్భాలు వస్తాయి. ఆ సమయంలో వాటిని 

అందంగా చెప్పవచ్చు! 

మన నమ్మకాలు సిద్ధాంతాల గురించి కొంత బెబురామనుకుంటున్నాను. 

కొందరు తమ మత విశ్వాసాల గురించి స్థల సమయ సందర్భాలు 
పాటించకుండా చెబుతూ వినేవాళ్లను ఇబ్బందులపాలు చేస్తూంటారు. 
అవాంఛనీయమైన ఈ అలవాటుని విడిచిపెట్టడం మంచిది. ఇతరుల 

విశ్వాసాలలో లోపాలు చూపటం, దూషించడం మంచిది కాదు. ఏ 

అభిపాయాన్నయినా సరే, వ్యతిరేకించి వాదించడం కానీ, తిరస్కరించి 

వితండవాదం చెయ్యడం కాని కష్టమైన పనేమి కాదు. అయితే అది అఎవేకమే 

అవుతుంది. మన విశ్వాసాల కనుగుణంగా మనం జీవిస్తున్నాము. అదే విధంగా 

ఇతరులూ వాళ్ల నమ్మకాలకు తగ్గట్టుగా జీవిస్తున్నారు. నాగరికమైన నంస్కృతి 

వున్నవారు అలాగే భావిస్తారు. మన అభ్మిపాయాలకు మద్దతు యిచ్చేవారు. 

లేరన్న దిగులు చెందవలసిన అవనరం లేదు. మత నంబంధమైన విశ్వాసాల 
గొప్పదనాన్ని, వాటిని అంగీకరించేవారి సంఖ్యనుబట్టి నిర్ణయించడం లేదు. ఆ 

అభిపాయాలను మనసారా నమ్మి, మనస్ఫూర్తిగా వాటికి కట్టుబడి జీవించే వాళ్లే 
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ఆ గొప్పదనాన్ని నిలబెడతారు. బాహ్య (పవంచానికి కనిపించే కొన్ని 

అలవాట్లు, మనసు నిలకడలేని ప్రార్థనలు, తరచుగా గుడులకు, తీర్ణాలకు 

వెళ్లి రావడం మ్మాతమే కొందరి మత సంబంధమైన నమ్మకాలు నడవడికలు, 

నిజమైన మత విశ్వాసం వున్నవారు. ఆ విశ్వాసాన్ని తమ 

కార్యకలాపాలన్నిటిలోనూ  ద్యోతకమయ్యేట్టు చేస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలోను, 

కుటుంబ విషయాలలోనూ, వ్యాపార సంబంధమైన విషయాల లోనూ, 

(పజాజీవితంలోనూ, ఆ నమ్మకాలకు తగ్గట్టుగా నడచుకుంటారు. 

పగ సాధించాలన్న భావన మన మనస్సులో ఎప్పు డూ ఉదయించకూడదు. 

ఉదాత్త జీవితం కొనసాగించాలని ఆశించే వారికి తగిన మనేదృకృథం కాదది. 

తెలిసో తెలియకో ఎవరో మనకు కీడు చేసినప్పటికీ, దానిని మనసులో 

వుంచుకుని, దానికి (పతిగా అతనికి చెడు చెయ్యడానికి సందర్భం కోసం 

కాచుకుని వుండడ .' నీచులు చేసే పని. అలాంటి గుణమే చాలా మందిలో 
ఎక్కువగావుంటోంది. 

ఒక కార్యాలయంలో కొన్ని అంశాలను చర్చించడానికి ఒక (పత్యేక 

సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు అక్కడికి ఒక అధికారి వచ్చి మొదటి 

వరుసలో కూర్చున్నాడు. నిజానికి ఆయనకు ఆహ్వానం లేదు. ఆహ్వానితులు 

మతమే పాల్గొనే సమావేశం అది - అని కార్యదర్శి వివరించాడు. అయినా 

దానిని అతను లెక్క చెయ్యలేదు. కార్యదర్శి ఈ ఎషయాన్ని అధ్యక్షునికి 

తెలియజేశాడు. ఆయన ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత ఆ అధికారి లేచి వెళ్లవలసి 

వచ్చింది. కార్యదర్శి మీద ఆయనకు ఏర్పడిన కోపం కొన్నాళ్లయినా తగ్గలేదు. 

మూడేళ్లు గడిచాక, ఆ కార్యదర్శి ఉద్యోగకాల వరిమితి పూర్తి కావడంతో, 

అతనిని ఆ పదవీలో, కొనసాగించనివ్వడానికి చర్చ జరిగింది. ఆ అధికారి 

తనకున్న పలుకుబడినంతా వినియోగించి ఆ కార్యదర్శిని పదవిలో 
కొనసాగనీయకుండా అడ్డు తగిలాడు. మర్యాదస్తుడు సంస్కారం వున్న 

పెద్దమనిషి చెయ్యవలసిన పనా ఇది? ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెబుతాను. 

నా వల్ల ఈ కార్యాన్ని పూర్తి చేయడం సాధ్యమా? నేను స్థాపించిన ఈ 

సంస్థను ఇంకా అభివృద్ధి చెయ్యడానికి వీలవుతుందా" అన్నవిచారం 

చాలామందిని ముఖ్యంగా వయోధికులి, వేధిస్తూవుంటుంది. ఈ భయం అర్ధం 

లేనిది. సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే దేనికైనా ' ఏరిపూర్హత' సిద్ధించినట్లు మనం ఎలా 
భావించగలం? ఒక పనిని ఎంత న్మకమంగా చేసినప్పటికీ, _,పయత్నిస్తే 

మరింత చక్కగా చెయ్యడం సాధ్యమే. ఇవాళ మనం చూస్తున్న రైలు బండి 

విమానం - ఒక వ్యక్తి పయత్నం మామే కాదు. పలువురి నిర్విరామకృషికి 

లభించిన ఫలితాలే అవి! సంస్థలు కూడా అలాంటివే. భారత జాతీయ 
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కాంగెన్, రెడ్మ్కాన్ ఉద్యమం, రోటరీ క్షబ్.... ఇలాంటి వవధ సంస్థలు - 

ఒక్కొక్క ఘట్టంలో వేర్వేరు వ్యక్తుల కృషివల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్నవే. 

ఇలాంటి దిగులు నన్ను కూడా కష్టపెడుతూవుండేది. రాయడానికి 

పారంభించిన కొన్ని పుస్తకాలు పూర్తిచేయగలనా! అన్న దిగులు! 

(పారంభించిన కొన్ని సంస్థలు సక్రమంగా కొనసాగేటట్లు చూడగలనా? అనే 

సందేహం; తప్పక చేద్దామని ఆశించే కొన్ని వనులు) పూర్తి చేయగలనా? అన్న 

విచారం; ఇవన్నీ అర్థం లేని బలహీనతలు అని తెలిసినప్పటికీ వాటిని 

అధిగమించడానికి వీలుకావడం లేదు. 

కొన్ని రోజులుగా నా మనసులో కదలాడే కలల గురించి ఇప్పుడు 

చెప్పాలనివుంది. 

పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఇంకా నేను అన్నీ చదివి సిద్ధంకాలేదు. 

(పయాణానికి నిర్ణయించిన రోజు దగ్గరవుతోంది. ఐనా నేనింకా నిద్ధం కాలేదు. 

ఇలాంటి భావన వచ్చే విధంగా నేను కలలు కంటున్నాను. దీనికి కారణం 

తెలుసుకోవాలని ఒక మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తకు (వాసి తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. 

అప్పుడు నా మితులొకరు, 'నా పనులు పూర్తి కాలేదే అని అంతరాంతరాలలో 

అణగారివున్న ఆలోచనలే ఇలాంటి కలలకు కారణం' అన్నారు. ఇది ఒక వేళ 

నిజమే కావచ్చు. ఏది ఎలా వున్నప్పటికీ - ప్రారంభించిన పనిని పూర్తి 
చేయలేదే అని ఆలోచించి ఆవేదన చెందవలసిన అవసరం లేదని నన్ను నేను 

సమాధాన పరచుకున్నాను. (ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలను నెరవేర్చడానికి 

సాధ్యమైనంతవరకు కృషి చేయడం - అంతకుమించి మనం ఏమీ 

ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. జీవితం ఒక (పయత్నం మా।తమే- 

ఫలితాన్ని అనుభవించినా, అనుభఎంచికపోయినా సరే! 

రైల్వే ప్లాట్ఫారం శుభం చేసే ఒక కార్మికుడి గురించి ఈ సందర్భంలో 
ఆలోచిద్దాం. చెత్తాచెదారం, పళ్లతొక్కులు, సిగరెట్ పీకలు వున్న ఆ స్థలాన్ని 

శుభం చెయ్యడానికి అతను (పయత్నిస్తాడు. వాటినంతా వూడ్చి, చెత్తకుండీలో 

పోని, ఒకచోట బీడీ కాలుస్తూ నిలబడతాడు. కొద్ది సేపయ్యాక మళ్లి అక్కడ 

చిరిగిన కాగితాలు, ఎంగిలాకులు, బత్తాయి తొక్కలు, తమలపాకులతో ఆ 

స్థలం నిండిపోతుంది. అతడు వెంటనే మళ్లి చీపురు, చేట పట్టుకుని కొంచెం 

కూడా బద్ధకం లేకుండా తన పనిని (ప్రారంభిస్తాడు. అతను ఒక సాధారణ 

కార్మికుడు మా(తమే. అయినా అతని దగ్గర్నుంచి మనం ఒక మంచిపాఠం 

నేర్చుకోవడానికి వీలవుతోంది. “గుమిగూడిన జనం ఏవిధంగా స్థలాన్ని 

అపరిశు[భం చేసినా - మన వని దానిని శుభం చేయడమే ....” 
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కొందరు ఇతరులను వేధించినప్పటికీ, అటువంటి బాధితులకి సహాయం 

చెయ్యడమే మన కర్తవ్యం అని భావించాలి. ఎవరైనా దిక్కులేని వారిని (కింద 

పదడ(దోసినట్లయితే వారిని లేవతీసి ఓదార్పు చెప్పడమే మన ధర్మం. జీవితంలో 

మనం అనుసరించవలసిన మార్గం అదే. మనకు మానసికంగా కూడా 
ఎనీ 

తృప్తినిచ్బమార్గం కూడా అడే! 



సింహావలోకనం 

వయోవృద్ధద శలో మన మనసుల్లో రకరకాల ఆలోచనలు రావడం 

సహజమే. కుటుంబానికి సంబంధించీ, యితర విషయాల గురించి, మరణం 

తర్వాతి స్థితి గురించీ మొదలైన ఆలోచనలు. అయితే నన్ను యిప్పుడు 

వేధిస్తున్నవి అటువంటి ఆలోచనలు కావు, నా దేశ భవిష్యత్తు గురించిన 

విచారమే రోజురోజుకూ ఎక్కువవుతోంది. అలముకుంటూన్న 

అల్బ్మపవృత్తులు, _(కమరపాతమైన కార్యకలాపాలు, దయారపాతమైన 

హింసాకృత్యాలు, మనదేశ సంపదకే ఆపద తెచ్చేవిగా పరిణమిస్తూవున్నాయి. 

“న్మెహూ మరణానికి తర్వాత పరిస్థితి మరీ దిగజారిపోయింది. (పజలలో 

అధికమవుతున్న నిరాశను వశ్వాసరాహిత్యాన్ని రూపుమాపడానికి దృఢమైన 

నాయకుడు (పస్తుతం మన మధ్యలేడు. గత వంద సంవత్సరాల కాలంలో 

యిటువంటి దయనీయమైన స్థితివున్నట్లు తెలియడం లేదు. 

ఇది చీకటి కమ్ముకున్న కాలం. వెలుగు రేఖలు ద్యోతకమయే మార్గమూ 

కనిపించడం లేరు. మహాపురుషులు, జ్ఞానులు జన్మించిన ఈ 

పుణ్యభారతభూమికి వున్నట్టుండి జ్ఞానుల కరువు వచ్చిందా? అన్న 

అనుమానం కొన్ని సమయాల్లో కలుగుతుంది. 

ఎంతకాలం జీవించానన్నది ముఖ్యం కాదు. ఏవిధంగా జీవించానన్నదే 
ముఖ్యం, (దవ్యం కోసం పడే తీరని ఆశగాని, అధికార పదవులకోనం 

మోహంగాని నన్నెప్పు డూ అవహించింది లేదు. 

డబ్బు దాచే అలవాటు నాకు లేదు. దాన్ని భ(దవరచి పూజించేవాణ్ణికాను. 

అవసరాలను తీర్చుకోవడానికీ, (పేమను తెలియపగచుకోడానికో, లేనివారికి 

సహాయం చేయడానికీ డబ్బు అవసరమే. అయినా దాన్ని దాచడంలో నాకే 

సుఖమూ కనిపించలేదు. చేర్చిపెట్టలేదన్న ఏచారమూ నాకు లేదు. 

పండిన దైవ భక్తిగల వాళ్లు, తీవమైన నాస్మికవాదులూ నా మిత బృందంలో 

వున్నారు. ఇరుపక్షాల వారితోనూ మై(తి నెరపడంలో నాకే యిబ్బందీ లేదు. 

నాకంటూ కొన్ని సిద్ధాంతాలు, నమ్మకాలూ వున్నాయి. ఇతర విషయాలలో లాగే, 

x 

(మూలమలయాళ గంధం 1969 లో వెలువడింది, అప్పు డు రాసిన మాటలు ఇవి. 
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మతసంబంధమైన నా ఏశ్వాసాలలోనూ మార్పులేవీ రాలేదు. పస్తుతం ఆ 
నమ్మకాలే నాకు శాంతిని, ఓదార్పును సమకూరుస్తున్నాయి. 

నాకు సంతోషం కలిగించే మూడు విషయాలను యిక్కడ (_పస్తావిస్తాను. 

మనశ్శాంతిలేనివారు, సహించలేని అన్యాయాల గురించి చెప్పు కునేవారూ, 

బాధలనుంచి బయటపడే మార్గం తెలియకుండా ఆ_శయించేవాళ్లు, యిలా 
రకరకాల మనుషులు నా దగ్గరికి వస్తారు. _పత్యక్షంగానూ, ఉత్తరాల ద్వారానూ, 

నా సహాయాన్ని అపేక్తించే వారిని ఉపశమనం కలుగజేస్తున్నప్పు డు వారిలో 

కలిగే తృప్తి, నాలో వివరించలేని ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. 

ఇష్టమైన పుస్తకాలను చదువుతున్నప్పు డో, పాటలను వినేప్పు డు, నాకు 

అంతులేని ఆనందం కలుగుతోంది. ఇది మరాక అనుభవం. ఈ ఆనందాలను 

నేను అనుభవించని రోజులేదనే చెప్పాలి. ఆప్రమి(తులతో మాటాడి 

సంతోషించడం మరొక ఆనందమైన అనుభవం, మితులు పలువురు 

వున్నప్పటికీ, మనసుకు సన్నిహితంగా నాతో మైతిచేసేవాళ్లు చాలా 

కొద్దిమందే. అటువంటి మిత్రుల ప్రేమను పొండడం వారితో మాట్లాడి 

ఆనందించడం అంతే నాకు చాలా యిష్టం. (పేమ పూర్వకమైన స్నేహాన్ని 

అనుభవించని మనిషి జీవితంలో ఆనందం వుంటుందా? 

నేను ఈ పుస్తకం చివరి భాగానికి వచ్చేశాను. నా జీవితం చివరి భాగానికి 

కూడా ఎనభైమూడు సంవత్సరాలు నిజంగానే దీర్జాయుషే. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, 

జీవితానందం, అనుభవంబే ఉత్సాహం, యింకా నా మనసులో వుందంటే, 

అందుకు కరుణామూర్తి అయిన దేవుని దయ అని భావించి 

కృతజ్ఞతాభావంతో వున్నాను. చేదైన అనుభవాలు, ఎన్నో సంభవించి 

వున్నప్పటికీ, జీవితంలో నిరుత్సాహం గాని, పజల పట్ల ద్వేషంగానీ నాకు 

ఏర్పడింది లేదు. _పపంచాన్ని, స్నేహితులమయమైన ఒక గృహంగానే 

ఎప్పు డూ భావిస్తున్నాను. ఎక్కడినుంచి వచ్చాము? ఎక్కడికి వెళుతున్నాము?" 

దీనికంతా లక్ష్యం ఏమిటి? ఈ జీవతం.... దీనికి సంబంధించిన అనంతమైన 

సమస్యలు దీనికంతటికీ అర్ధమేమిటి? 

ఈ సుదీర్దకాలంలో ఎన్ని మార్పులు! సామాజిక ధర్మాలు, అలవాట్లు, 

ఆచారాలు మారిపోయాయి. (పజల భావాలు మార్పుబెందాయి. నేను జీవించిన 

వాతావరణం మారిపోయింది. నా శారీరక స్థితి మారిపోయింది. అయినప్పటికీ 

నేను అలాగే జీవిస్తున్నాను. 

“నేను! ఎవరు? జవాబు దొరకని ఈ _పశ్న అప్పటిలాగే యిప్పు డు కూడా 

నాలో విరామం లేకుండా ఆలోచనకు దారితీస్తోంది. అంతిమ కాలానికి చాలా 

అవసరమైన సంపూర్ణ శాంతిని నేను యిప్పుడు. అన్వేషిస్తున్నాను. అయితే 
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జీవితం లోని లెక్కలేనన్ని రహస్యాలు, గుణ భేదాలు, నాకు ఆశ్చర్యం 
కలిగిస్తున్నాయి. తెలుసుకోజాలని వాటిని తెలుసుకోవడానికి 

పయత్నంచేసినప్పు డు, ఏర్పడే అలసట నాకు వస్తుంది కదా? ఆకాశాన్ని 

చూసేప్పు డు, చూపుకు అందినంత వరకూ నక్షతాలను చూస్తాము. వాటికి 

అవతల యింకా ఎన్నో నక్షతాలు వుండవచ్చు. మనం చూడలేము అన్నంత 

మాతాన అవి లేవని చెప్పగలమా? నువిశాల సముదంలో నావను నడిపే 

నావికుని విధంగానే మనమూ జీవిత పయనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. బండలను, 

యినుకతిన్నెలను జా(గత్తగా పరికీలిస్తూనే నావికుడు నావను గడపాలి. 

లేకుంటే అపాయం వాటిల్లుతుంది. జీవిత పయనం కూడా అదే. స్పష్టమైన 

బుద్ధితో అవసరమైన వాటిని, లేనివాటిని పరిశీలించి బలహీనతకు 

చోటివ్వకుండా, జీవితాన్ని నడిపించలేదంకే, అపాయాన్ని ఆమహ్యానించినర్లే 

అవుతుంది. ఆ విధంగా జా(గత్త పడేప్పు డే కొన్ని సందర్భాలలో తప్పులు 

దొర్లిపోతాయే? అదే లేనప్పుడు, వచ్చే ఫలితాన్ని వేరుగా 

చెప్పవలసిందేముంది? 

నేను చేసిన తప్పు లను ఉపయోగించుకోని అవకాశాలను, బాగా దిద్దుకోని 

లోపాలను, యిప్పు డు జ్ఞాపకం చేసుకుని వశ్చాత్తాపం చెందుతున్నాను. ఒక 

వేళ తప్పు లే, మన మంచి అభ్యున్నతికి పోత్సాహకరంగానూ, ఆధారంగా 

వుండవచ్చు! ఎవరికి తెలుసు? మన ఉపాధ్యాయులే అనుభవాలు కదా? 

దీన్ని నేను రాస్తున్నప్పు డు, ఉదయం సమయంలో లెక్కలేనన్ని నక్ష్మతాలు 

గగనంలో మెరుస్తున్నాయి. దూరంనుంచి సము(ద తరంగాల ఘోషవినిపిస్తోంది. 

ఒకటి ధ్వని తరంగాల వరుసలో...కాకి, కోడిపుంజు, యింకా కొన్ని 
పక్షులు, అరుణోదయానికి స్వాగతం వలుకుతున్నాయి. పజల కంఠస్వరాలు, 

బళ్ల రాకపోకలు. మరొక రోజు ఉద్యమం  _పారంభమయిందని 

చాటుతున్నాయి. రాతి-పగలు, నిద-ఉద్యోగం, సాయంతం-ఉదయం. ఇలా 

కాలం ముందుకు వెళుతోంది. జీవితం కూడ అదేవిధంగా కొనసాగుతోంది. 

చూని, తెలునుకుని వీటినంతగా నేను అనుభవించాను కదా... అని నేను 

గడచిన కాలాన్ని తలుచుకునేప్పు డు, నేను ఆశ్చర్యం చెందుతున్నాను. 

జీవితంలో వున్న మాధుర్యాలు యింకా నన్ను కాదనలేదు. అది నన్నెక్కడికి 

తీనుకుపోతుందో నాకు తెలియదు. ఇంకా ఎటువంటి అం వాలంను రానున్న 

కాలం తేనున్నదో? ఏదైతేనేమ? 

అభయం సత్త్వసం శుద్ధిః, జ్ఞానయోగవివస్థితిః 

దానం తమశ్చ యజ్ఞశ్య, స్వాధ్యాయన్తవఆరవమ్ 

అహింసా సత్యమ్మకోధః త్యాగశ్ళాంతి తిరపైశుపై 
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దయాభూతేష్యలోలత్వం, మార్ధవం (హీరచాపలమ్ 

తేజః క్రమాధృతి శౌచమ్, మదోహోనాతిమానిత 

భవంతి సంపదం దెవిం.. అభిజాతస్యభారత! 

'నిర్భృయం, హృదయ నైర్శల్యం, జ్ఞానయోగంలో స్థిరత్వం, పరోపకారం, 

వినయం యజ్ఞం, వేదాలు నేర్చుకోవడం, తపస్సు, నిజాయితీ, అహింస, 

సత్యం, కోపం లేకపోవడం, త్యాగం, ఓర్పు, శక్తి, జీవకారుణ్యం, మృదుత్వం, 

సిగ్గు కలిగివుండడం, విసుగు చెందకపోవడం, తేజస్సు, క్షమ, ధైర్యం, శుభత, 

డ్రోహబుద్ది లేకపోవడం, యివన్నీ డైవమన్న సంపదను కలిగిన వారికి 

ఏర్పడుతాయి. పార్గా! అన్న గీతోపదేశం, అన్ని పరిస్టితులలోనూ నాకు 

మార్గదర్శకం కావాలి' 
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